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Bij het maken van architectuur is er altijd sprake van een gelegenheid. Een moment in de 

tijd waarin de omstandigheden zo zijn dat men wilt bouwen. Die gelegenheid omvat zowel de 

tijd als de plek waar er gebouwd zal worden, en beide dragen bij aan datgene wat een architect 

moet tekenen. Die plek biedt zowel uitkomsten als valkuilen. Alexander Schwarz waarschuwde 

hiervoor toen hij vertelde dat architectuur de unieke kans heeft iets met plekken te doen, het 

kan er op voortbouwen, en het kan iets nieuws ontdekken op die plek.

Kenneth Frampton beschreef in 1983 het kritisch regionalisme, deze theorie lijkt op eerste 

oog precies te streven naar wat Schwarz omschreef. Dit onderzoek beantwoordt de vraag of dat 

daadwerkelijk zo is: of het kritisch regionalisme uitkomsten biedt om op goede wijze voort te 

bouwen op plekken met architectuur. De genealogie van een plek is de ontwikkelingslijn die 

er toe heeft geleid dat deze plek is geworden zoals die nu is en vertelt een verhaal over hoe een 

plek is gevormd aan de hand van haar geschiedenis. In dit boek wordt een klein gebied in Riga 

op genealogische wijze in kaart gebracht om inzicht te krijgen in de manifestatie van een plek

Het kritisch regionalisme stelt voor terug te grijpen op de regionale architectonische 

eigenaardigheden van een plek om een identiteit te construeren die resistent is tegen het verlies 

van identiteit aan de hand van inbreng van buitenaf. De theorie lijkt hierdoor warmhartig te 

zijn ten opzichte van een plek. Het hecht waarde aan zowel de culturele geschiedenis als de 

eigen architectonische geschiedenis. De toevoeging van een kritische houding die Frampton 

voorstelt blijkt echter een regionalistische tendens verder te institutionaliseren. Hierdoor 

wordt het een houding die de neiging heeft zowel de betekenis van de architectuur als de 

plekken die zij inneemt te bagatelliseren.

De resultaten van deze genealogie tonen dat een regionalistische benadering voor 

architectuur geen perspectieven biedt om op een geloofwaardige manier voort te bouwen op 

een plek. Door deze in kaart te brengen zal blijken dat er altijd al sprake is geweest van een 

inbreng van buiten de zowel denkbeeldige als fysieke regionale grenzen van die plek. Daarbij 

is er sprake van een spanningsveld, waarbij inbreng van buitenaf wordt toegeëigend door de 

gebruikers van een plek, een activiteit die door de tijd heen op verschillende manieren heeft 

plaats gevonden.

Frampton ziet de betekenis van een plek in zijn regionale eigenaardigheden ten opzichte 

van plekken buiten haar fysieke en denkbeeldige grenzen. Op basis van deze gedachte kan de 

architectuur zich niet ontplooien als activiteit die gebouwen creëert die van echte betekenis 

zijn voor een plek.

SAMENVATTING
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Architecture always takes place when the occasion calls for it. A moment in time when 

all is so that a building should be built. The occasion includes both the time and the place in 

which will be built and contribute to that which the architect should design. The place offers 

both opportunities and threats, Alexander Schwarz made this apparent when he explained 

that architecture has the unique chance to do something with places: to build on what is there 

already, and to discover something new that may have been there before.

In 1983 Kenneth Frampton described critical regionalism. At first glance this theory 

seems to strive for that which Schwarz described. This research attempts to give answer to 

the question whether or not critical regionalism offers possibilities to build upon places in a 

good way. The genealogy of a place describes the path which a place takes through history to 

become as it is. It tells the story of how it came to be. This book hopes to gain insight into the 

aspects which manifest place by describing the genealogy for a place in Riga in order to be able 

to give answer to that question.

Critical regionalism proposes to refer to the regional architectural peculiarities of a place 

in order to construct a place-bound identity which offers resistance towards influences from 

outside. Because of this, Frampton’s proposal seems to hold dear to the meaning of a place in 

that it places value on its cultural heritage and own architectural history. However, it seems 

that Frampton’s addition to an already dangerous regionalist doctrine has only worsened the 

situation in that is has further institutionalized this doctrine. Through this, it has become a 

position that – when applied by an architect – has the tendency to trivialize both the meaning 

of architecture and of the place which it becomes a part.

The results of the genealogy of Riga shows that a regionalist approach to architecture 

does not offer the insights required to build upon places in a meaningful way. By mapping the 

genealogy of Riga it has become apparent that this place is in fact a product of a continuous 

process of appropriation by the dwellers of that place, an activity which has taken place 

through history in many different ways.

Frampton places the value of a place on its regional peculiarities as opposed to places 

outside its physical and imaginary borders. Placing meaning upon the value of regional 

differentiation has not allowed architecture to develop into a practice which can be meaningful 

to a place.

SUMMARY
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De inhoud van dit boek omvat drie delen. In het eerste deel 

worden het onderwerp, de achtergronden en aanleidingen van dit 

onderzoek besproken. Een kritiek op het door Kenneth Frampton 

beschreven kritisch regionalisme zal de basis vormen voor een 

casusonderzoek. Afsluitend wordt Riga, de hoofdstad van Letland, 

die in het tweede deel als casus zal dienen geïntroduceerd. Deel 

twee omvat een analyse van Riga. Ten eerste zal de stichting en 

ontwikkeling van de binnenstad en voorsteden worden besproken. 

Daaropvolgend zal het analysegebied worden verkleint tot de 

herontwikkeling van het gebied tussen die twee: een herkenbare 

fringe-belt. Afsluitend wordt een tal van kenmerkende gebouwen 

besproken. De kennis die hieruit voortkomt zal dienst doen voor 

een kritische weerlegging op de bruikbaarheid van het kritisch 

regionalisme als architectuurtheorie voor een context-gevoelige 

architectuur. Deel drie van dit boek biedt de ruimte voor deze 

weerlegging en zal het onderzoek afsluiten.
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Een gebouw wordt gerealiseerd als daar gelegenheid voor 

is. Een gezin wil een huis, een school een bibliotheek of een 

gemeente een fietshok. De motivaties die dat bieden zijn divers: 

geld, nood, ambitie, hebzucht, productie, commercie, en nog 

meer. Naast de gelegenheid neemt een gebouw altijd een plek in. 

Die plek biedt het terrein voor een gebouw en biedt de architect 

haar eisen, ambities en betekenis. Dit onderzoek tracht te 

begrijpen wat voor relatie de plek als externe kracht heeft met de 

architectuur. Hierbij zal in het bijzonder gekeken worden naar de 

bruikbaarheid van de discours kritisch regionalisme van Kenneth 

Frampton als theorie om tot een contextgevoelige architectuur te 

komen. 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de strekking 

van dit onderzoek. Daarnaast zal de aanpak van het onderzoek 

worden belicht die tot dit boek heeft geleidt.



DE GENEALOGIE VAN EEN PLEK

De genealogie van een plek is de ontwikkelingslijn die er toe heeft geleid dat deze zo is 

geworden zoals die nu is en vertelt een verhaal over hoe een plek is gevormd aan de hand 

van haar geschiedenis. In dit boek wordt een plek op genealogische wijze in kaart gebracht. 

Dit wordt gedaan met doel inzicht te krijgen in wat van betekenis is voor die plek. Met deze 

inzichten wordt getracht op kritische wijze te reflecteren op de geschiktheid van het kritisch 

regionalisme om tot architectuur te komen die op betekenisvolle wijze omgaat met haar 

context.

Om dit te bereiken wordt in eerste instantie het kritisch regionalisme van Kenneth 

Frampton besproken binnen de context van het regionalisme en bestaande ideeën over 

identiteit, plaats en cultuurpolitiek. Riga, de hoofdstad van Letland, zal dienen als casus om 

inzicht te krijgen over de totstandkoming van een plek. Sinds de val van de muur in 1989 heeft 

Europa grote geopolitieke transformaties ondergaan. Een daarvan was de onafhankelijkheid 

van de Estland, Letland en Litouwen, drie buurlanden die sinds de tweede wereld oorlog 

onderdeel van de Sovjet Unie waren. Sindsdien hebben deze landen zich economisch, cultureel 

en maatschappelijk ontplooid en zich vooral gericht op een integratie met het westen: de 

Europese Unie.

Riga springt er in het bijzonder uit in dit gebied. Deze stad kent een interessante en 

dynamische politieke en culturele geschiedenis. Om de significantie van deze spanning tussen 

inheems en uitheems verder te begrijpen en daarnaast het theorie van kritisch regionalisme 

verder ter discussie te stellen zal Riga als casus fungeren voor een stadmorfologische en 

architectonische analyse. Door de ontwikkeling van een klein stukje stad in kaart te brengen 

naast de geopolitieke, economische en maatschappelijke situaties van die perioden wordt er 

getracht die relaties te begrijpen en de significantie van het spanningsveld tussen inheems en 

uitheems te begrijpen met betrekking tot de betekenis en architectuur van de stad.

STIJL, NATURALISME, CONTEXT

Dit onderzoek is onderdeel van een groter onderzoek dat is uitgevoerd door het 

afstudeeratelier Growing Traditions aan de Technische Universiteit Eindhoven. In dit 

onderzoek werd getracht de betekenis van traditie te begrijpen binnen de architectuur. Er 

werd een boek geproduceerd waarin een theoretische basis wordt gelegd met betrekking tot 

dat vraagstuk. Deze werd tevens aangevuld en ondersteund met twee series van vergelijkende 

analyses. Het eerste poogde een lijn van ontwikkeling te ontdekken in de genealogie van het 

Nederlandse Stadswoonhuis. In het tweede werden een aantal casussen naast elkaar gezet die 

duidelijk binnen het spectrum van twee door Alan Colquhoun
1
 aangekaarte begrippen vallen.
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Het essay van Alan Colquhoun: Rules, Realism, and History
2
 was een sleuteltekst voor 

het vooronderzoek van het afstudeeratelier Growing Traditions. Aan de hand van dit essay 

kon het begrip traditie - zoals T.S. Eliot omschrijft in zijn essay Tradition and the Individual 

Talent
3
 – verband gebracht worden met de architectuur. Met de vraagstelling: “is architectuur 

een zelf-referentieel systeem met zijn eigen tradities en waarden, of is het een sociaal product dat 

pas stolt zodra het gereconstrueerd is door externe krachten.”
4
 haalt Colquhoun de twee relevant 

begrippen aan: ‘Naturalisme’ en ‘Stijl.’

Stijl zijn de door de mens ontwikkelde regels die bemiddelen tussen representatie en 

werkelijkheid en daar een specifieke ideologische kleuring aan geven; en naturalisme omvat de 

intentie om stijl te ontwijken, en daarmee tot essenties proberen te komen
5
. In het essay wordt 

de relatie tussen de architectuur als zelf-referentieel systeem en de externe krachten die daarop 

werken besproken. Een belangrijke realisatie die hieruit voortkomt is dat hoewel architectuur 

in zekere mate een intern-referentieel systeem is dat terug blikt op haar eigen geschiedenis, het 

altijd afhankelijk is van de gelegenheid voor haar realisatie. Daarop reflecteert Colquhoun dat 

– op het moment van schrijven – de moderne samenleving weinig gelegenheid biedt voor de 

regelsystemen van de klassieke architectuur. 

De conclusie die Colquhoun trekt met betrekking tot zijn eerste vraag – of architectuur 

een zelf referentieel systeem is of een product van externe krachten – is niet eenduidig. Hij 

stelt dat de architectuur een zelf referentieel systeem kent, met haar eigen stijlen en codes, 

maar dat deze niet los staat van de sociale krachten die daar extern op staan. Op momenten 

zijn deze externe krachten in staat naturalistische intenties bij architecten op gang te zetten die 

er voor zorgen dat het zelf-referentieel systeem zich moet heroriënteren. Zo is uit onderzoek 

van het atelier Growing Traditions geconcludeerd dat er een spanningsveld te vinden is tussen 

naturalisme en stijl, en dat deze niet van elkaar te scheiden zijn. Het is namelijk ook mogelijk 

dat een naturalistische ingreep, die tracht stijl te vermijden, uiteindelijk zelf een stijl wordt.

Alhoewel de tekst aandacht schenkt aan ‘externe krachten’ wordt er niet in het specifiek 

aandacht besteed aan het begrip ‘context.’ Daarmee wordt bedoelt de specifieke locatie waarop 

een project plaatsneemt. Als Colquhoun spreekt over contextuele kwesties in zijn essay 

gaat het over universele veranderingen, zoals veranderingen in nederzettingspatronen en 

werkgelegenheid, economische veranderingen en veranderingen in de distributie van mens en 

goederen.
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BOUWEN OP DAT WAT ER AL IS

Toch is het begrip context onafscheidelijk van de architectuur als naturalistische activiteit. 

Dit kwam naar voren tijdens een ronde-tafel discussie tussen de studenten van Growing 

Traditions met de architect Alexander Schwarz van David Chipperfield Architects in Berlijn. De 

aanleiding van het gesprek was een bezoek naar het Neues Museum in Berlijn waar Schwarz 

hoofdarchitect bij was. Het gesprek begon met het bespreken van de relatie tussen naturalisme 

en stijl, zoals besproken door Colquhoun. Tijdens het gesprek werd een standpunt ingenomen 

over wat naturalisme zou kunnen betekenen voor een architect: het vragen van relevante 

vragen. Volgens Alexander Schwarz speelt daarbij de context een cruciale rol:

“Het is cruciaal dat de vorm onder twee condities te begrijpen is. Je beschouwd de vorm 

binnen de context: op een of andere manier begrijp je dat deze vorm toevoegt aan de 

context en het openbaart iets van de bestaande toestand, het bouwt voort op dat wat er 

al is.”
6

In het kort neemt Alexander Schwarz de volgende stelling in: de vorm voegt iets toe aan 

de context, het ontdekt iets wat er al is en bouwt voort op dat wat er al is. De stelling lijkt 

dialectisch: architectuur doet iets met de plek, maar de plek doet ook iets met de architectuur. 

Hij benadrukt het belang van de plek nader als een kans om met architectuur (en taal) verder 

te gaan dan alleen het formele (stijl): wat doet het met de plek?

“Ik vind dat met taal en met architectuur wij een kans hebben om iets te doen dat 

voorbij het formele gaat. Het beantwoord relevante vragen. Dat is, ‘wat doet het met de 

plek?’”
7

Wel waarschuwt Schwarz voorzichtig te zijn voor valkuilen die de context heeft in de 

volgende opmerking: 

“Wij doen vreemde dingen als wij op deze context valstrik reageren. Daarom is het goed 

als de vorm nog zinnig is wanneer je de vorm uit zijn context haalt.”
8

Door het object uit zijn context te halen en los te beschouwen zou het mogelijk zijn te 

toetsen in hoe verre het ontwerp logisch is. Dit komt overeen met de benadering van David 

Chipperfield, oprichter van het bureau waar Alexanders Schwarz werkt. Hij stelt dat een 

gebouw ten eerste moet voldoen aan de wensen van het programma. Het idee hierachter is 

dat moet worden voldaan aan de wensen van de cliënt, maar Chipperfield vind dat dit niet 

voldoende is om tot goede architectuur te komen, het gebouw moet verder gaan dan alleen het 

vervullen van het programma, maar niet afwijken van het programma ten behoeve daarvan. 
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Het is aannemelijk dat het bekijken van het gebouw los van haar context gelegenheid geeft om 

te kijken of de vorm nog logisch is voor het programma.
9

‘CONTEXT-GEVOELIGE’ ARCHITECTUUR

Het architectonisch ontwerpen vind plaats op een plek, veelal genoemd context. Het 

begrip ‘context’ verruimt de betekenis door verschillende aspecten te omvatten die verbonden 

zijn met de plek. Zo kan gesteld worden dat context verder gaat dan slechts datgene wat 

fysiek aanwezig op de plek: de bebouwing of topografie, maar ook minder tastbare aspecten 

betrekt zoals de ontstaansgeschiedenis of actuele betekenis van een plek.
10

 In de jaren tachtig 

van de vorige eeuw ontstond er een discours over regionalisme en architectuur die rol van 

plaatsgebonden betekenis ter discussie stelde. Kenneth Frampton nam een prominente rol 

in dit discours met zijn essay Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of 

Resistance.
11

Het kritisch regionalisme is een theorie die antwoord probeert te geven op vragen die 

relateren aan context. Deze theorie zoals omschreven door Kenneth Frampton bouwt voort op 

wat Alexander Tzonis en Liane Lefaivre kort daarvoor beschreven in een essay The Grid and 

the Pathway.
12

 Het fundamentele principe van het kritisch regionalisme is het indirect gebruik 

maken van kenmerken van de inheemse architectuur die eigenaardig zijn voor de plek om te 

mediëren tussen de lokale cultuur en de universele beschaving.

Het kritisch regionalisme neemt het standpunt in dat, op het moment van schrijven 

halverwege de jaren tachtig, de universele werking van globalisatie een regionale identiteit 

dusdanig onder druk zet dat deze verloren is gegaan. Hierdoor ontstonden plekken zonder 

identiteit en was er spraken van ‘plaats-loosheid.’ Kenneth Frampton geeft vervolgens een 

benadering voor architectuur om die problemen op te lossen. Zijn theorie stelt voor dat de 

architect zich moet laten inspireren door architectonische oplossingen die op een specifieke 

plek worden gebruikt die de eigenaardige identiteit van een plek belichamen. 

DE BRUIKBAARHEID VAN HET KRITISCH REGIONALISME

Echter blijkt dat de theorie die hij voorstelt vast klampt aan lang vervlogen tijden 

om een probleem op te lossen dat gebaseerd is op een misverstand. Naar aanleiding van 

de discussie die gevoerd wordt over de rol van context, traditie en de architectuur en de 

bestaande theorieën rond het doctrine van regionalisme is het doel van dit onderzoek 

om de bruikbaarheid van het kritisch regionalisme te bestuderen. Dit onderzoek tracht 

te onderzoeken of het kritisch regionalisme een bruikbare architectuurtheorie is om tot een 

contextgevoelige architectuur te komen die bouwt op dat wat er al is.
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Met kennis van het feit dat Kenneth Frampton zijn theorie lijkt te baseren op problemen 

die niet bestaan en een doctrine probeert voor te zetten die in het verleden met enige 

regelmaat tot absurde sociale en architectonische situaties heeft geleid luidt de hypothese 

als volgt. Daardoor blijk dat het kritisch regionalisme geen bruikbare theorie is om tot een 

contextgevoelige architectuur te komen.

Dit boek is opgedeeld in drie delen, ten eerste een theoretisch achtergrond, ten tweede 

een historische morfologische analyse van een casus, en ten derde een weerlegging van de 

analyse op de theorie. Het eerste deel heeft als doel het kritisch regionalisme inzichtelijk te 

maken, daarin problemen signaleren in de argumentatie, en een kijkrichting geven voor het 

verrichten van een casusanalyse. Ook wordt de stad geïntroduceerd die als casus zal dienen – 

Riga, de hoofdstad van Letland – en de relevantie daarvan met betrekking op het onderzoek 

beargumenteerd. Tot slot wordt de methodiek voor analyse beknopt beschreven: ‘de genealogie 

van een plek.’

Het tweede deel omvat de resultaten van het casusonderzoek. Dit wordt opgedeeld aan 

de hand van het chronologische verloop en een opdeling van het casusgebied aan de hand van 

schaal. Deze inhoud is opgedeeld in drie hoofdstukken: het eerste geeft inzicht in de stichting 

en ontwikkeling van de binnenstad en de voorsteden tot halverwege de negentiende eeuw. Het 

tweede hoofdstuk duikt diep in de herontwikkeling van het gebied hier tussen, die als ‘fringe-

belt’ te onderscheiden is. Tenslotte worden een aantal belangrijke gebouwen geanalyseerd die 

betrekking hebben op een klein gebied die met die raakt met de stedelijke transformaties die in 

de voorgaande twee hoofdstukken aan bod kwamen.

In het derde deel van dit boek worden de inzichten die verkregen zijn in het construeren 

van een genealogie van een plek weerlegt op de discussie over het kritisch regionalisme uit het 

eerste deel. Er wordt gepoogd dit te doen op zowel theoretische zaken: dat wil zeggen, zaken 

die te maken hebben met de aanleiding en argumentatie van de theorie; als operationele zaken: 

dat wil zeggen, de randvoorwaarden en richtlijnen die de theorie oplegt. In het kort wordt de 

vraag gesteld, wat betekent deze genealogie van de plek nou voor de geloofwaardigheid van 

het kritisch regionalisme, en wat voor geloofwaardigheid heeft het kritisch regionalisme in 

verband met het ontwikkelen van architectuur voor die plek.
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Het kritisch Regionalisme is een architectuurtheorie die voor 

een architectuur pleit die een resistente identiteit construeert 

om de uitwerkingen van globalisatie tegen te werken. Deze 

theorie, bekend omschreven door Kenneth Frampton, stelt 

voor dit te doen door inspiratie op te doen in plaatsgebonden 

architectonische oplossingen die volgens Frampton een bijzondere 

betekenis belichamen. Onder de veronderstelling dat het 

fenomeen van globalisatie een wereld aan het vormen is waar er 

spraken is van ‘plaatsloosheid’ en een verlies aan identiteit, denkt 

Frampton met de aanpak die het kritisch regionalisme voorstelt 

dit tegen te werken. 

Dit hoofdstuk tracht de architectuurtheorie van Kenneth 

Frampton op kritische wijze te bespreken.



REGIONALISTISCHE ARCHITECTUURTHEORIE,  

TRADITIE EN IDENTITEIT

Het kritisch regionalisme van Kenneth Frampton, 

die voor het eerst werd besproken in een essay uit 1983, 

krijgt nog steeds aandacht in het architectuurdiscours 

door zowel aanhangers als critici. Zo werd nog in 2012 

een essaybundel uitgebracht met de titel Architectural 

Regionalism die een groot aantal essays bevat van 

1950 tot 2012. In dit essaybundel werd naast een 

aantal kritische posities ook een essay van Frampton 

opgenomen. De voornaamste vraag die gesteld wordt 

bij het regionalismediscours is of het gezien de tijd nog 

relevant is
1
. 

De structuren en samenstellingen van 

bevolkingsgroepen over de hele wereld zijn sinds de 

jaren tachtig significant veranderd, wat de vraag opwekt 

of het sociaal model waarop het kritisch regionalisme is 

gebaseerd nog wel geldig is. Sindsdien heeft de westerse 

wereld – waaronder Europa – grote veranderingen 

meegemaakt zoals de val van de muur in 1989 en 

het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Deze werden 

opgevolgd door een snelle expansie van de Europese 

Unie en de invoering van de Euro. Een groeiend aantal 

Schengenlanden heeft grenzen poreus gemaakt en 

Europeanen in staat gesteld gemakkelijk buiten hun 

eigen landsgrenzen te wonen en te werken.

Naast de vraag of het kritisch regionalisme nog 

relevant is, zal in dit essay ook de beredenering van de 

theorie worden besproken: beginnend bij de aanleiding, 

en afsluitend bij het resultaat dat het beoogt te behalen. 

Om het kritisch regionalisme goed ter discussie te 

stellen is het belangrijk de ontwikkeling daarvan in 

kaart te brengen. Dit wordt in Appendix B van dit boek 

gedaan aan de hand van vier essays. Door de aanleiding, 

onderbouwing, basisprincipes, randvoorwaarden en 

het beoogd resultaat van de theorie te belichten is 

het mogelijk het kritisch regionalisme van Frampton 

te begrijpen. Hierbij zullen een aantal gebreken zich 

openbaren, en een aantal punten op kritische wijze 

worden besproken. Daarbij zal ingegaan worden op vier 

aspecten van de theorie: het betrekken van het begrip 

identiteit als aanleiding, het historisch bewustzijn dat de 

theorie voorstelt, de authenticiteit waarnaar het verlangt, 

en het fundamentele onderscheid tussen inheems en 

uitheems waarop de theorie berust. Aansluitend zal 

worden geflecteerd op de relevantie van het regionale 

denken vanuit het perspectief van Ulrich Becks
2
 

kosmopolitische visie. 

KRITISCH REGIONALISME UITGELEGD

Er zijn drie terugkerende thema’s die Frampton 

als problematisch voor de samenleving beschouwt: 

‘plek-loosheid’, een verlies van identiteit en de ondergang 

van een plaatsgebonden cultuur. Om de problematiek 

te verduidelijken wordt een citaat van Paul Ricoeur 

aangehaald dat een beschaving omschrijft waarin alles 

het zelfde is geworden, een wereld waar men in elke 

stad de zelfde winkels, slechte films, etc. tegenkomt. Als 

oorzaak hiervan wijst Frampton naar de globaliserende 

werking van de universele beschaving. Dit is te zien in 

de opkomst van de Megalopolis, en het bedekken van 

de oude negentiende-eeuwse stad met brede snelwegen 

en wolkenkrabbers. De werking van de architectuur 

speelt hierbij een rol met de komst van de International 

Style en de Moderne beweging, die als universele taal 

en stijl door architecten over steden in de hele wereld 

werd uitgerold. Ook de standaardiserende werking 

van optimaliserende moderne technische oplossingen 

wordt door Frampton gezien als een facilitator van dit 

fenomeen.

Frampton neemt een standpunt in dat de huidige 

status van de architectuur, waarin de moderne 

beweging en het postmodernisme nog op de voorgrond 
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liggen, niet meer voldoen aan dat wat nodig is om 

een resistentie te bieden tegen de problematiek die 

hij benaderd. Met het kritisch regionalisme probeert 

Kenneth Frampton aanleiding te geven voor nieuwe 

grondvesten van de architectuur die in staat zal zijn 

resistent te zijn tegenover de thema’s die door Frampton 

als problematisch worden ervaren.

Het fundamentele principe van het kritisch 

regionalisme is het inzetten van eigenaardigheden 

van een plek als inspiratie om tot een architectuur te 

komen die een resistente werking zal bieden tegen het 

verlies van identiteit. Het stelt voor gebruik te maken 

van die inheemse invloeden die een plaatsgebonden 

betekenis en identiteit in het gebouw zou belichamen. 

Het gaat in feite over een uiteenzetting tussen inheemse 

en uitheemse invloeden en het kritisch regionalisme 

van Frampton stelt dat de uitheemse invloeden moeten 

worden weerhouden door gebruik te maken van 

inheemse kwaliteiten. Wel wordt dit aan banden gelegd 

aan de hand van randvoorwaarden die Frampton 

benadrukt.

Deze randvoorwaarden omvatten het vermijden 

van het simuleren van vernaculaire vorm, al wordt het 

incidenteel toegestaan. Ook is het nodig om een arrière-

garde positie in te nemen tegenover een aantal specifieke 

periodes die door Frampton als negatief worden 

beschouwd. Het verwerpen van de optimaliserende 

werking van moderne technieken speelt een belangrijke 

rol. Wel moeten de liberaliserende en kwaliteiten van het 

modernisme in acht worden genomen. De nadruk moet 

gelegd worden op de tektoniek als drager van betekenis 

van een plek. Het tactiele staat boven de visuele 

ervaring van ruimtes en architectuur, voornamelijk met 

betrekking tot materiaal.

Het resultaat dat Frampton geoogd heeft met 

het kritisch regionalisme is een architectuur die een 

identiteit belichaamt die een plek heeft verloren dankzij 

globalisatie en de optimaliserende werking van moderne 

technologieën. Met als doelstelling het maken van een 

plek in plaats van het maken van een vrijstaand object 

kan er – met aandacht voor die eigenaardigheden van 

die plek – een nieuwe plek ontstaan die de identiteit en 

betekenis van die plek belichaamd. Slechts een kritische 

houding zal de architect in staat stellen dit beoogde 

resultaat te bereiken.

VAN GEMOEDSTOESTAND TOT DOCTRINE

Het kritisch regionalisme is onderdeel van 

bestaande gedachtes met betrekking tot het 

regionalisme. De definitie van ‘regionalisme’ is vaag 

en meervoudig in dat het gezien wordt als doctrine, 

gemoedstoestand, of theoretisch model om met culturele 

verschillen om te gaan. Het terugkerende thema tussen 

de verschillende gebruiken van de term is dat het 

waarde hecht aan een bepaald gebied. Harris
3
 definieert 

regionalisme als een gemoedstoestand waarin men 

liefde, trots en loyaliteit aan zijn of haar regio verleent. 

Het brengt een gevoel van gemeenschap en geeft zijn 

leden de energie om hun interesses te verwezenlijken. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een regionalisme 

dat wordt toegepast in een regio waar er een onstuitbare 

drang is om de omgeving fysiek en sociaal te verbeteren 

en een regionalisme dat wordt toegepast in een regio die 

vastgeroest zit in haar eigen vervlogen verleden. De een 

is liberaliserend, en de andere beperkend.

Met betrekking tot de architectuur kan er gesproken 

worden over een regionale architectuur als deze een 

bepaalde homogeniteit heeft die kenmerkend is voor 

een regio. De betekenis dat een regio kan hebben voor 

een architect doelt op de persoonlijke waardes die 

hij of zij aan de factoren van die regio bindt. Harris
4
 

stelt dat het belangrijke van de regio juist niet haar 
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klimaat, topografie, of bepaalde aanwezige materialen 

zijn, maar de aanwezige mensen en hun vrije geesten. 

Harris maakt daarom onderscheid tussen goede en 

slechte regio’s: een goede regio wordt omschreven als 

een waar een variëteit aan mensen aanwezig zijn. Het 

is een kosmopolitische plek waar mensen naartoe zijn 

gekomen die verschillende ervaringen, perspectieven, 

capaciteiten en culturele interesses hebben. Slechte 

regio’s zitten vast in hun eigen verleden, deze regio’s zijn 

misschien interessant voor toeristen en antiquariaten, 

maar uiteindelijk beschouwd Harris deze regio’s als 

dood. Daaraan voegt Harris toe dat – als we goed 

kijken – wij er achter zullen komen dat deze regionale 

architectuurvormen overblijfsels zijn van overwegend 

uitheemse tradities.

Volgens Alan Colquhoun
5
 is het discours over 

regionalisme onderdeel van een grotere verzameling 

van ideeën, algemeen bekend als ‘historicisme.’ Hij stelt 

dat het regionalisme er vanuit gaat dat de culturele 

waarden van de architectuur niet onveranderlijk en 

universeel zijn, maar afhankelijk van specifieke lokale 

en overleverde gebruiken. Toch moet het regionalisme 

er vanuit gaan dat culturen elkaar kunnen verstaan. 

Om dit mogelijk te maken moeten die waardes van 

de architectuur wel universeel zijn, maar er is geen 

mogelijkheid voor regionale architectuur als cultuur 

universeel is.
6
 Het betreft hier een kwestie die nauw 

verbonden is met de dichotomie die Colquhoun eerder 

voorstelde ter vervanging van de simplistische notie dat 

de architectuur ofwel een intern-referentieel systeem is 

ofwel een extern-referentiel systeem: 

“[…] a dialectical process in which aesthetic 

norms are modified by external forces to achieve 

a partial synthesis.”
7

De architectuur is in zekere mate een intern 

systeem met haar eigen esthetische normen en waarden 

– universeel in dat ze elkaar kunnen verstaan – die 

onderhevig zijn aan externe krachten. Maar een 

regionalistische doctrine kan alleen mogelijk zijn als 

die waarden van de architectuur onderdeel zijn van 

specifieke lokale gebruiken. 

Colquhoun
8
 ziet het regionalisme als doctrine 

en identificeert twee tradities waaruit het stamt: het 

classicisme en het romanticisme. Ondanks de bestrijding 

van de mythische achtergronden van het klassikale 

denken dat voortkwam uit de Verlichting, bleef het 

concept van imitatie nog intact. In het romantische 

theorie, imitatie stopte representatie van externe vormen 

en wordt de revelatie van innerlijke, organische en niet 

zichtbare structuur. Historicisme laat een kunstenaar 

niet toe te combineren mechanisch, verschillende 

historische vormen als of ze klaar voor het grijpen liggen 

in het zelfde historische plek. Maar de negentiende eeuw 

heeft zich nooit bevrijd van de negentiende-eeuwse 

traditie van imitatie. Het probleem van het herstellen 

van eeuwige architectonische waardes zonder in imitatie 

van vorm waarin die belichaamd zijn te vervallen was 

blijkbaar onoplosbaar Het classisisme is figuurlijk en 

combinerend, en het romanticisme is functioneel en 

holistisch.

In de negentiende eeuw hebben regionalistische 

tendensen sterk de neiging gehad tot nationalisme 

te verworden. Dit is zowel in Duitsland en Frankrijk 

zichtbaar, daar werd regionalisme gebruikt om na een 

hele reeks onderlinge oorlogen het collectieve gevoel van 

eigenwaarde te versterken. In de late 19de eeuw was er 

een hernieuwde interesse in volksmythologie en dit vond 

uitdrukking in de Art-Nouveaux beweging. In België 

en Catalonië benadrukte de Art-Nouveaux beweging 

moderniteit en nieuwigheid en werd het embleem van 

een nieuwe industriële bourgeoisie.) In andere landen 
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daarentegen had het een veel mystiekere rol, namelijk 

het doen herleven van volksmythologie uitgedrukt in het 

idioom van de arts-and-craftsbeweging.
9

Kenende dat het regionalisme in de architectuur 

wordt verwant aan nationalisme maakt Harris
10

 

onderscheid tussen de twee door te stellen dat een 

nationale expressie van architectuur een expressie 

van het consolideren van het symbool ‘natie’ om zijn 

bewoners te verenigen. Een regionale expressie van 

architectuur daarentegen is een expressie van bevrijding. 

Colquhoun
11

 houd de doctrine van regionalisme 

op tegen een aantal concepten uit de Duitse post-

romantische theorie.
12

 Door het op te houden tegen de 

concepten van ‘Zivilization’ en ‘Kultur,’ en in dat verband 

weer met de concepten ‘Gesellschaft’ en ‘Gemeinschaft,’ 

maakt Colquhoun duidelijk dat regionalisme in het 

kader van cultuur en gemeenschap past. De vraag 

die daarbij gesteld wordt is of dit nog passend is in 

de hedendaagse samenleving. “Zivilization betekend 

aristocratisch materialisme en oppervlakkigheid, 

tegenover het minder briljante maar diepzinnige Kultur.”
13

 

Gesellschaft wordt vervolgens uitgelegd als soorten 

associaties die een resultaat zijn van rationeel beraad, 

tegenovergesteld aan gemeinschaft, wat naar associaties 

refereert die van onderop ontstaan. Volgens Colquhoun 

past de doctrine van regionalisme duidelijk in de sfeer 

van kultur en gemeinshaft. In essentie betekend dit dat 

een regionalistische doctrine onderdeel is van een sfeer 

dat van onderop ontstaat, vanuit een gemeenschap, wat 

beter valt te omschrijven als onderdeel van cultuur.

De door Alan Colquhoun aangekaarte concepten 

vallen binnen het domein van bottom-up, en top-

down. Met bottom-up spreekt men over gemeinschaft 

en kultuur, de gemeenschap die, wat omschreven kan 

worden als een grassroots-beweging cultuur ontwikkeld. 

Aan de andere kant staat gesellschaft en zivilization: 

de top-down benadering waarbij een samenleving 

een concept van beschaving oplegt. Dat regionalisme 

onderdeel is van het eerste is wellicht aannemelijk, maar 

het kritisch regionalisme zoals die wordt omschreven 

door Kenneth Frampton lijkt van dat te ontwijken. 

Volgens zijn model wordt een regionale benadering van 

de architectuur als gereedschap voor een samenleving 

gebruikt om een identiteit die onderdeel is van een 

cultuur die wellicht in het verleden van onderop is 

ontstaan op te leggen als goed, en relevant.

Het kritisch regionalisme is een doctrine dat binnen 

het discours van regionalisme past omdat het, net zoals 

Harris regionalisme definieert, een liefde en loyaliteit 

heeft voor de regio. Het ziet de regio als drager van 

betekenis. Het kritisch regionalisme volgens Frampton 

is een regionalistische architectuurtheorie die, niet als 

gemoedstoestand wordt beschouwd. Het is een manier 

van doen om tot architectuur te komen die loyaal is 

aan zijn lokaliteit. In tegenstelling tot Harris maakt 

Frampton geen onderscheid tussen regio’s die bevrijdend 

zijn of beperkend zijn. Wat dat betreft lijkt het kritisch 

regionalisme een universeel inzetbare theorie te zijn 

die zich overal kan ontplooien tot een architectuur dat 

beweert betekenisvol te zijn voor de plek. Tenslotte lijkt 

het dat regionalisme op momenten als gemoedstoestand 

gedraagt, maar – door institutionalisering, zoals wat 

Frampton doet – het zich ontwikkeld tot een doctrine.

IDENTITEITSLOOSHEID BESTAAT NIET

Met het kritisch regionalisme is Frampton onder 

de veronderstelling dat een eerder bestaande identiteit 

verdwenen is. Hiervoor moet de identiteit van een plek 

een stilstaand gegeven zijn dat er op het ene moment is 

en op het andere niet. Het is moeilijk te accepteren dat 

identiteit zo een statisch gegeven is. Manuel Castells 

geeft een bruikbare model om het begrip identiteit beter 
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te begrijpen. In zijn model is identiteit een construct 

wat onderhevig is aan verandering en op verschillende 

manieren kan worden gebruikt.

Identiteit is een complex construct van 

verschillende bouwstenen en dient als bron voor 

betekenis en belevenis voor de mens.
14

 Om dit te 

verduidelijken refereert Castells naar Craig Calhoun: 

“We know of no people without names, no 

languages or cultures in which some manner of 

distinctions between self and other, we and they, 

are not made […] Self-knowledge – always a 

construction no matter how much it feels like a 

discovery – is never altogether separable from 

claims to be known in specific ways by others.”
15

Castells kaart de volgende bouwstenen aan die 

als bron dienen voor het construeren van identiteit: 

geschiedenis, biologie, productieve en reproductieve 

instituten, collectief geheugen, persoonlijke fantasieën, 

het machtsapparaat en religieuze revelaties.
16

 Identiteit 

is een door een individu of groep geconstrueerd begrip 

van hunzelf binnen hun omgeving op basis van een 

verschillende bronnen van de aanwezige situatie en 

eigen geschiedenis dat hun onderscheid van anderen.

Verder stelt Castells dat een identiteitsconstruct op drie 

verschillende manieren kan worden gebruikt:

 ▶ Een legitimerende identiteit: Deze wordt toegepast 

door de gevestigde orde van een samenleving om 

hun dominantie ten opzichte van andere sociale 

actoren te rationaliseren en uit te breiden.

 ▶ Een Verzetsidentiteit: deze wordt gegenereerd 

door diegenen in de samenleving die zich in 

een ondergeschikte of gestigmatiseerde positie 

bevinden.

 ▶ Een project identiteit: deze komt in het spel als 

sociale actoren, op basis van de culturele middelen 

die hun ter beschikking staan, een nieuwe 

identiteit bouwen om zodoende hun positie in de 

samenleving te herdefiniëren en te proberen de 

algemene sociale structuur te veranderen.
17

Daarbij wordt nader uitgelegd dat deze een 

dynamisch proces ondergaan, wat overigens ook kan 

betekenen dat resistente identiteiten kunnen evolueren 

tot een project identiteit. Bovendien zou deze identiteit 

in de loop van tijd worden overgenomen door de 

gevestigde orde en gebruikt worden als legitimerende 

identiteit. Zo kunnen we zonder twijfel stellen dat 

identiteit een dynamisch proces is en dat verschillende 

identiteitsconstructen in spanning staan met elkaar en 

met elkaar uitwisselen.
18

Met het kritisch regionalisme probeert Frampton 

het door hem als problematisch ervaren situatie van 

identiteitsverlies op te lossen. Om dit te bewerkstelligen 

moet de identiteit van een plek een statisch gegeven 

zijn dat er op het ene moment is, en op het andere 

moment niet. Ook de aanname dat identiteit een 

bewust geïnsinueerd construct is, en geen ontdekking, 

belemmerd de mogelijkheid voor een kritisch 

regionalistische aanpak. De identiteit van een plek is 

een dynamisch verschijnsel dat altijd aanwezig is in 

verschillende vormen afhankelijk van de aanwezige 

bouwstenen. Wel kan het op verschillende manieren 

worden gemaakt en gebruikt. Ook kan er sprake zijn 

van spanning tussen verschillende identiteiten. Het 

risico van het opwekken van een verloren identiteit door 

kritisch regionalistisch te ontwerpen is dan ook dat het 

meer schade aanricht aan het probleem dat het probeert 

op te lossen. De poging een reeds verloren identiteit 

te herstellen om zich te verzetten tegen een nieuwe 

identiteit binnen een globaliserende samenleving kan 

leiden tot het buitensluiten van een nieuw te vormen 

identiteit die wellicht veel geschikter is ten opzichte van 
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haar gebruikers. Een die niet alleen de belangen ophoudt 

van één ‘inheemse’ groep mensen die een speciale 

band heeft met een specifieke plek, maar accepterend is 

tegenover verschillende mensen. 

Dit in acht nemende kan gesteld worden dat 

men zich met de inzet van architectuur op glad ijs 

begeeft als deze het doel heeft om het construct van 

een verloren identiteit aan te moedigen. Hieraan is het 

bijna onvermijdelijk dat de architectuur een politiek 

instrument wordt die de dynamiek die identiteit in 

wezen heeft in de weg gaat zitten. De architectuur wordt 

gepolitiseerd voor het eigen belang wat de mogelijkheid 

voor een bredere acceptatie in de weg zit.

HET HISTORISCH BEWUSTZIJN VAN  

HET KRITISCH REGIONALISME

Het vooronderzoek van het afstudeeratelier 

Growing Traditions kaartte het begrip historisch 

bewustzijn aan als een van de voorwaarden voor het 

overleveren van een traditie:

“(...) and the historical sense involves a 

perception, not only of the pastness of the past, 

but of its presence.”
19

Het historisch bewustzijn waar T.S. Eliot over 

spreekt is de perceptie die een artiest (in dit geval 

architect) heeft van het verleden als onderdeel van het 

heden. De architect zal met dit historisch bewustzijn 

onderdeel zijn van een bepaalde traditie.
20

 In het 

kritisch regionalisme van Frampton wordt de term 

“arrière-garde” gebruikt om een standpunt te nemen 

ten opzichte van het verleden. In wezen legt het een 

voorgeschreven historisch bewustzijn op. De term omvat 

een tegenovergestelde houding dan het avant-garde. De 

oorspronkelijke betekenis van avant-garde is een groep 

soldaten die ter verkenning vooruit werd gestuurd. Later 

werd deze term toegepast in de kunsten als omschrijving 

van bewegingen die vernieuwend en experimenteel 

waren ten opzichte van hun tijd. De arrieré-garde zijn 

de soldaten die achter het front blijven en hun leger 

verdedigt tegen aanval van achter. Het is ook deze 

analoog die Frampton inzet met zijn omschrijving van 

een ‘arrière-garde’ positie, een verdedigende linie ten 

opzichte van het verleden.

Het belang van de term “kritisch” die Frampton in 

zijn theorie gebruikt om het regionalisme te verheffen 

naar een bruikbare benadering voor architectuur zit 

vooral in deze ‘arrière-garde’ positie. Hij postuleert dat 

men moet uitgaan van zijn kritisch zelfbewustzijn. 

“Architectuur kan alleen in stand worden 

gehouden als een kritische activiteit zolang 

het een arrière-garde positie inneemt. Dat wil 

zeggen, het moet zich zowel distantiëren van 

de verlichtingsmythe van vooruitgang als van 

de reactieve onrealistische impuls om terug te 

keren naar architectonische vormen van het 

pre-industriële tijdperk. Een kritische arrière-

garde positie moet afstand nemen van zowel 

de optimaliserende werking van geavanceerde 

technologie als de alom aanwezige neiging 

om zich terug te trekken in een nostalgisch 

historiseren en het gladjes versieren.“
21

Alexander Tzonis en Liane Lefaivre roepen in 

dit verband op om voorzichtig om te gaan met de 

dubbelzinnigheid die een regionale aanpak kenmerkt. 

In het algemeen zet het de architectuurtradities van 

een plek af tegen de meer universele en abstracte 

architectuurtradities. Aan de ene kant wordt het 

geassocieerd met een beweging van hervorming en 

liberalisering, en aan de andere kant wordt het ervaren 

als een instrument van repressie en chauvinisme. 
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Volgens hen heeft kritisch regionalisme zeker haar 

beperkingen, de omwenteling van een populistische 

beweging heeft deze zwakke punten aan het licht 

gebracht. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een 

kritisch regionale aanpak in beginsel een liberaliserend 

effect kan hebben, maar zodra het geïnstitutionaliseerd 

wordt, het een sterk beperkende werking krijgt.

Ten opzichte van de geschiedenis van een plek 

betekent dit, dat dit niet zo zeer een objectieve 

overweging kan zijn maar een subjectieve. Overigens 

is het resultaat een ontwerptheorie die vastloopt in 

over-theoretisering waarin een architect nauwelijks 

mogelijkheden heeft om vanuit de regio tot een 

ontwerp te komen. Verder heeft Kenneth Frampton 

niet goed geluisterd naar zijn collega’s Tzonis en 

Lefaivre, die hebben gewaarschuwd voor het effect van 

institutionalisering van een regionale aanpak. In wezen 

heeft Frampton het idee van regionalisme niet bevrijd 

van de resistente werking die het in het verleden heeft 

veroorzaakt, maar juist verder geïnstitutionaliseerd door 

verschillende regels toe te voegen.

In wezen zegt Frampton dat men niet mag 

teruggrijpen naar architectonische vormen van het 

pre-industriële tijdperk en niet in de zelfde valkuil mag 

vallen van de vooruitgangsmythe van de verlichting. 

Wat voor mythes de Verlichting volgens hem hadden 

wordt niet duidelijk vermeld. Het argeloos herleven de 

hypothetische patronen van een verloren vernaculaire 

mag ook niet, maar wordt later gesteld dat het 

incidenteel wel is toegestaan. Frampton gebruikt zijn 

theorie om de problematiek van een verloren identiteit 

van de plek op te lossen. Als men echter goed gaat kijken 

naar een plek, ontdekt men al snel dat waar volgens 

Frampton naar gekeken mag worden, ontwikkeld is 

in het perspectief van een identiteitsconstruct waar 

globalisatie en internationalisering al langer aan de orde 

is. Ook sluit Frampton grote delen van de geschiedenis 

af en bestempelt deze als ontoegankelijk.

ZOEKEN NAAR AUTHENTIEKE INTRINSIEKE BETEKENIS

Waar de theorie van het kritisch regionalisme tekort 

komt in duidelijkheid, vult het aan met tegenstrijdige 

stellingen. Het vernaculaire blijkt een belangrijke rol 

te spelen voor Kenneth Frampton en wordt veelzijdig 

aangehaald in de discussie. De definitie van vernaculaire 

architectuur is meerduidig en zodoende belangrijk 

eenduidig vast te stellen. Vernaculaire architectuur 

omvat de gebouwen die uitsluitend plaatsgebonden 

en inheems zijn. Dat wil zeggen dat het gebruik van 

beschikbare lokale materialen en kennis de basis 

vormen. Hiernaast wordt aan gebouwen gedacht die 

niet door architecten zijn gebouwd als vernaculaire 

architectuur. Aannemend dat regionalisme een cultuur 

kwestie is, wat zijn ontstaan vooral van onderop te 

danken heeft, is het aannemelijk dat een vernaculaire 

architectuur als cultureel verbonden gezien kan worden 

en zodoende een uitdrukking is die het dichtst bij een 

regionale oorsprong zou liggen, mits die bestaat.

Kenneth Frampton neemt een kritisch standpunt 

in tegenover deze vernaculaire vormen en stelt dat 

simulaties daarvan niet acceptabel zijn, hij laat wel toe 

dat er af en toe indirect naar gerefereerd mag worden. 

Daarnaast ziet hij de architectonische oplossingen die 

te maken hebben met topografie, klimaat en licht als 

dragers van plaatselijke betekenis. Maar als men geen 

simulaties van een vernaculaire architectuur mag maken 

en daar slechts af en toe naar mag refereren, wordt het 

moeilijk grip te krijgen op hoe de lokale conventies 

omgaan met die fysieke omstandigheden. Dan zal men 

toch moeten keren naar de geïnformeerde bouwwijze 

van de plek die onderhevig is aan modernisering en 

kennisuitwisseling, beide inheems en uitheems.
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Volgens Frampton zit de intrinsieke waarde van 

een plek ingebed in architectonische oplossingen die te 

maken hebben met topografie, licht en klimaat. Hij ziet 

simpelweg de technische oplossingen die conventioneel 

zijn voor het gebied waar het terrein zich bevind als 

dragers van culturele waarde. Het idee is dat onder de 

visuele ervaring van en de manier waarop het technisch 

in elkaar steekt en daadwerkelijk is uitgevoerd een laag 

van betekenis zit. Door deze toepassingen te betrekken 

worden deze betekenissen meegenomen in een nieuwe 

vorm die op zijn beurt de verloren identiteit opwekt 

waar Frampton naar verlangt.

Opmerkelijk is de frappante negering van een 

van Framptons belangrijkste bronnen voor zijn 

onderbouwing: Harwell Hamilton Harris. In het door 

Harris geschreven artikel Regionalism and Nationalism
22

 

voor het blad Texas Quarterly schrijft hij het volgende: 

“It’s (regionalisms red.) most important resources 

are its free minds, its imagination, its stake in 

the future, its energy, and, last of all, its climate, 

its topography, and the particular kind of sticks 

and stones it has to build with.”
23

Deze opmerkingen lijken Frampton volledig voorbij 

te zijn gegaan, aangezien hij er juist in gelooft dat de 

belangrijkste bronnen voor architectuur in die aspecten 

zit die Harris helemaal op de achtergrond plaatst. In een 

latere tekst van Harris
24

 stelt hij zelfs dat de kwaliteit van 

de regio helemaal niet in die aspecten zit. Framptons 

positie over tektoniek benadrukt de waarde die hij aan 

ambachtelijke kwaliteit verleent. Omdat hij geen verder 

uitleg geeft over hoe architectonische oplossingen die 

topografie, klimaat en licht betrekken een speciale 

betekenis dragen voor een plek, zou het aannemelijk 

kunnen zijn dat het in de ambachtelijke kwaliteiten 

daarvan zit.

Het kritisch regionalisme van Kenneth Frampton 

stelt een aantal architectonische categorieën aan als 

dragers van intrinsieke waardes van een plek. Het gaat 

hier tevens ook om het zoeken naar een authentieke 

belichaming van een intrinsieke betekenis voor de 

plek. In het citaat van Craig Calhoun waar Castells
25

 

gebruik van maakte, is duidelijk geworden dat identiteit, 

de betekenis die men aan zichzelf verleent, nooit een 

ontdekking is maar een construct. Dit bemoeilijkt de 

beredenering van Frampton aanzienlijk; ten eerste 

kunnen we onderstellen dat die betekenis sowieso een 

construct is dat vanuit velen andere factoren bestaat die 

op dat moment beschikbaar waren. Uiteindelijk zal lag 

na lag van constructen van betekenis openbaren. Met als 

resultaat een eindeloze zoektocht waarin authenticiteit 

nooit bevestigd kan worden.

In verband met het regionalisme en authenticiteit 

trekt Alan Colquhoun
26

 de conclusie dat het een 

doodlopend pad is wat op het volgende zou uitkomen. 

Het zou in haar zoektocht naar de “authenticiteit” waar 

het om vraagt steeds een andere laag van nabootsing 

vinden: vasthoudend aan de romantische doctrine 

van regionalisme zou men onder de buitenste laag van 

nabootsing slechts nog een laag nabootsing vinden, 

et cetera et cetera. Het gebruik van lokale materialen, 

een gevoeligheid voor de context, schaal en dergelijke, 

zouden slechts een representatie worden van een idee 

dat de architect heeft over een authentieke regionale 

architectuur. Hieraan voegt hij ook toe dat deze 

zoektocht naar authenticiteit slechts een over versimpeld 

beeld zou geven van een eigenlijk complexe culturele 

situatie
27

INHEEMS TEGEN UITHEEMS

Waar het kritisch regionalisme om draait is de 

uiteenzetting tussen inheemse en uitheemse invloeden. 

Omdat Kenneth Frampton een probleem ziet dat 
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intrinsieke plaatsgebonden identiteit verloren is gegaan 

met de opkomst van uitheemse invloeden in de vorm 

van universalisme en globalisatie, pleit hij om deze 

inheemse eigenaardigheden af te stoffen en te her-

implementeren om uitheemse krachten te resisteren. 

Frampton refereert nogmaals naar Ricoeur om dit te 

verduidelijken:

 “Ricoeur suggests that sustaining any kind 

of authentic culture in the future will depend 

ultimately on our capacity to generate vital 

forms of regional culture while appropriating 

alien influences at the level of both culture and 

civilization.”
28

Het definiëren van inheems en uitheems met 

betrekking tot architectuur blijkt problematisch. Met 

betrekking tot de natuur of biologie daarentegen is het 

eenvoudig. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gesproken over 

inheemse plantsoorten als het een plantsoort betreft die 

van nature slechts op een plek voorkomt. Bij uitheems 

spreekt men dan over plant- of diersoorten waarbij dat 

niet het geval is, denk bijvoorbeeld aan de konijnen die 

dankzij Britse kolonisten jarenlang Australië hebben 

geteisterd. Maar of het mogelijk om deze begrippen 

überhaupt toe te passen met betrekking tot architectuur 

blijkt niet vanzelfsprekend.

Uiteindelijk betreft het een vorm van classificatie, 

waarbij aan specifieke vooraf gedefinieerde voorwaarden 

moet worden voldaan, wil men spreken van inheems, of 

uitheems. Om deze voorwaarden te achterhalen spelen 

twee aspecten een rol, het zoeken naar bronnen waarbij 

men zich afvraagt of dingen wel authentiek inheems 

zijn; en de voorwaarden van de inheemse grens stellen 

waarbij men zich afvraagt binnen welke grenzen dingen 

moeten vallen om ze authentiek inheems te noemen. 

Het is deze vraagstelling die aanleiding geeft voor verder 

onderzoek doormiddel van casusanalyse.

Terugkomend op het feit dat Frampton zijn 

theorieën oplegt op basis van een verloren identiteit 

door internationalisatie en globalisatie, en het fenomeen 

van internationalisatie juist te maken heeft met de 

immigratiestromen van mensen tussen verschillende 

plekken en dus voornamelijk met urbanisatie moeten 

we ons keren tot plekken waar deze activiteiten zich 

ontplooien, in de stad.

Er zijn een aantal belangrijke aspecten die de 

uiteenzetting tussen wat inheems is en wat uitheems 

is bemoeilijken, waarvan er twee nadrukkelijk worden 

benoemt door Frampton: de ‘lokale school’ en de ‘cliënt.’ 

In een analyse van de ontwikkeling van het Nederlandse 

Stadswoonhuis hebben we de inmenging van uitheemse 

invloeden op een lokale architectuurschool weten 

te signaleren. Al bij de introductie van de Italiaanse 

traktaten in het van de zeventiende eeuw is nadrukkelijk 

een kennisuitwisseling ontstaan tussen de ‘lokale 

architectuurschool’ en daarbuiten. Het betreft hier 

krachten die nog wel binnen het intern systeem van 

architectuurtradities valt.

Daarnaast staat de cliënt, een onvermijdbare 

actor in de productie van architectuur. De mate van 

‘inheems-heid’ waaraan de cliënt moet voldoen zal 

altijd discutabel zijn. Dit aspect, wat nadrukkelijk 

aan de orde komt in de analyse van de casus in de 

komende hoofdstukken, bemoeilijkt ook het maken van 

onderscheid tussen deze twee aspecten. Zoals zal blijken 

in de casus zijn verplaatsingen van bevolkingsgroepen 

al lange tijd aan de orde geweest. Deze verplaatsingen 

brachten ook nieuwe invloeden met zich mee die over 

langere periodes assimileerde met hun omgeving.

Om het kritisch regionalisme mogelijk te maken 
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is het noodzakelijk om met een gebagatelliseerd 

perspectief naar plekken te kijken. De complexiteit van 

de situatie die is ontstaan mede-dankzij inheemse en 

uitheemse invloeden is groot genoeg om te stellen dat 

bruikbaarheid van deze twee termen geheel weggevaagd 

zijn, in ieder geval met betrekking tot de architectuur. 

Deze beredenering ondersteunt tevens het standpunt 

dat Alan Colquhoun innam ten opzichte van het 

regionalisme in het algemeen: deze schept uiteindelijk 

een versimpelt – oftewel gebagatelliseerd – beeld 

van een complexe culturele situatie
29

. Het kritisch 

regionalisme ontwijkt hiermee de realiteit die het 

probeert te belichamen. Dat de eigenaardigheden van 

een plek juist te vinden in de complexiteit die is ontstaan 

door constante menging van wat men regelmatig als 

uitheems bestempeld. Deze complexiteit vindt nu haar 

uitdrukking in de gebouwde omgeving, de context 

waarin de architect werkt.

Het kritisch regionalisme stelt voor deze invloeden 

los te trekken van elkaar om een blijkbaar doodlopend 

pad te betreden in een zoektocht naar een unieke 

regionale identiteit binnen de architectuur. Hieruit 

zal blijken dat onder de lagen telkens een betekenis 

zal openbaart die complexer is dan het categoriseren 

van inheems of uitheems. Daaraan kan een heel groot 

risico worden toegeschreven: dat niet alleen breuken 

kunnen worden veroorzaakt in het intern-systeem 

van de architectuur, die haar eigen normen en codes 

kent zonder belemmerd te zijn door het definiëren van 

regionale grenzen, maar ook het sociaalmaatschappelijk 

systeem waaraan zij onderhevig staat.

POLITIEK, ECONOMIE, TIJD EN MENSHEID

In het voorwoord van de fundamentals catalogue
30

, 

onderdeel van het door Rem Koolhaas gecureerde 

architectuur biënnale in 2014, schetst Koolhaas een 

situatie die illustreert waarom vraagtekens geplaatst 

kunnen worden rondom het idee van regionale 

architectuur:

“In 1914, it made sense, perhaps, to talk about 

‘Chinese’ architecture, ‘Swiss’ architecture, 

‘Indian’ architecture… One hundred years later, 

under de influence of wars, revolutions, diverse 

political regimes, different states of development, 

architectural movements, individual talents, 

friendships, and technological progress, 

architectures that were once specific and local 

have become seemingly interchangeable and 

global. Has national identity been sacrificed to 

modernity?”
31

In de naoorlogse westerse wereld was er sprake van 

snelle maatschappelijke veranderingen. Direct na de 

tweede wereld oorlog was west Europa een overblijfsel 

van het grootste oorlogsveld in de geschreven 

geschiedenis. Duitsland was voor de tweede keer 

gepulverd, en dankzij geopolitieke afspraken was Europa 

in tweeën gedeeld. Aan de ene kant west Europa, die een 

versnelt traject inging van democratie en een liberale 

samenleving, en aan de andere kant de Sovjet-Unie, 

een unie van solidaire landen onder één bestuur: de 

communistische partij onder leiding van Jozef Stalin.

De theorie van kritisch regionalisme van Kenneth 

Frampton werd voor het eerst beschreven in 1983. Dit 

was een moment waarop de wereld nog een globale 

samenleving kende met duidelijke grenzen, en een 

afscheiding tussen twee politieke sferen die zijn fysieke 

uitdrukking maakte als dubbele muur met daartussen 

voldoende barrières om passage onmogelijk te maken.

Het Europa van de jaren 80 kende nog steeds 

een gelijke geopolitieke opbouw, maar onderging 

internationaliserende trend als gevolg van het verdrag 
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van Rome. Deze gemeenschap onderging enorme groei 

tijdens de jaren 80 met de toetreding van Griekenland, 

Portugal en Spanje. De gevolgen van deze groeiende unie 

vond ook zijn uitwerking in de permeabiliteit van de 

grenzen. De invoering van het Schengen verdrag opende 

de grenzen voor vrij verkeer binnen de gemeenschap. 

Deze maatschappelijke en politieke veranderingen 

gingen gepaard met een steeds toenemende globalisatie 

van de wereldeconomie. In vergelijking met de jaren 

vijftig was er in de jaren tachtig een geografische 

vernauwing van de globale economie; de sterke groei in 

investeringen en handel tussen de Verenigde Staten West 

Europa en Japan tonen dit
32

.

De toename van internationale transacties 

veranderde de compositie van de steden. In de 

negentiende eeuw bestond de wereld economie 

voornamelijk uit handel waardoor economische centra 

vooral bestond uit havens, fabrieken, plantages en 

mijnen en steden die deze bediende. Maar in de jaren 

tachtig kwam de financiële sector op gang met alle 

gevolgen van dien: diensten gespecialiseerd in het 

uitvoeren van internationale transacties met kantoren 

verspreid over diverse wereldsteden. De globaliserende 

werking van de wereld economie veranderde zijn 

aandacht van de havengebieden en centrums van 

productie tot de steden en bestaande financiële centra.
33

De ontwikkelingen in de politiek van de Sovjet-

Unie tegen het einde van de jaren tachtig leidde tot 

het volledig uiteenvallen van de unie. Daaruit kwamen 

nieuwe landen met nieuwe grenzen voort. Deze landen 

hadden weinig keus voor een toekomstvisie: een nieuwe 

vorm van nationale communisme, of een keer naar het 

westen met als doel een lidmaatschap met de uit de 

jaren tachtig voortgekomen Europese Unie.
34

 Een groot 

aantal van deze landen deed dat ook, waaronder de 

Oostzeelanden Estland, Letland en Litouwen. 

Ulrich Beck geeft een spraakmakende visie op 

de Europa die uit deze grootschalige Trans-Europese 

ontwikkelingen voortkwam: Cosmopolitan Europe
35

. 

Het nadrukkelijke verschil tussen ‘globalisatie’ 

en ‘kosmopolitisatie’ is dat de eerste gezien wordt 

als strikt eendimensionaal. Dat wil zeggen dat 

globalisatie een economisch verschijnsel is waarin de 

wereldmarkt de grootste rol heeft. Kosmopolitisatie, 

is multidimensionaal, het omvat een proces dat op 

onomkeerbare wijze de historische aard van sociale 

werelden en statussen van staten in de wereld heeft 

veranderd
36

. Het omvat “the development of multiple 

loyalties as well as the increase in diverse transnational 

forms of life, he points to the emergence of non-state 

political actors (from Amnesty International to the 

World Trade Organization), and the development of 

global protest movements against (neo-liberal) globalism 

and in support of a different kind of (cosmopolitan) 

globalization…”
37

 Kennis nemend van het feit dat 

steeds permeabele grenzen de mogelijkheden voor 

e- en immigratie aanzienlijk hebben versoepelt is het 

aannemelijk dat een kosmopolitische visie toepasbaar 

is. Men woont, werkt, trouwt, bevalt of groeit immers 

gemakkelijk over de grens van hun paspoort land. De 

resultanten zijn individuen die meerdere loyaliteiten 

verdeelt, die op zijn beurt de relevantie van culturele 

‘grenzen’ ontkracht.

Het regionalisme in het algemeen, waaronder in 

het bijzonder het kritisch regionalisme, berust op de 

intentie om verschillen te benadrukken en preserveren
38

. 

En het concept van regionalisme is afhankelijk van 

de mogelijkheid om culturele codes te verbinden aan 

specifieke geografische locaties
39

. Het eerste zou alleen 

mogelijk zijn als er concrete autonome culturele regio’s 

te onderscheiden zijn, wat op zijn beurt alleen mogelijk 

is als er spraken is van de ‘individu’ en ‘natiestaat.’
40

 Het 

tweede is gebaseerd op een traditioneel systeem van 
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communicatie waarin klimaat, geografie, ambachtelijke 

tradities en religie determinant zijn
41

. Alan Colquhoun 

sluit af door te stellen dat deze determinanten snel aan 

het verdwijnen zijn. Kennend dat een kosmopolitische 

visie van de samenleving in onze tijd aannemelijk is, is 

datgene wat Colquhoun stelt geloofwaardig.

Toen Rem Koolhaas tijdens een interview antwoord 

gaf op de vraag hoe zijn visie over plekken verschilde 

van die van Frampton, bevestigde hij hoe verdraaid het 

concept ‘regio’ werd met de input van Frampton:

“He looked at regionalism as an antidote to 

cosmopolitan development. In so doing he 

perverted the cause of regionalism, because 

suddenly regionalism was mobilized as a private 

cause that it couldn’t sustain.”
42

 

Het regionalisme van Frampton ondermijnt 

de bestaande kosmopolitische structuren van de 

samenleving en de architectuur. De architectuur is in 

feite altijd kosmopolitisch geweest. Koolhaas insinueert 

wel dat regionalisme niet verleden tijd is.

VERVLOGEN IDENTITEITEN

De kritiek op het kritisch regionalisme van Kenneth 

Frampton is complex en alle hierboven besproken 

aspecten staan op ingewikkelde wijze in verband met 

elkaar. In het algemeen kan worden gesteld dat, op 

theoretische basis, het kritisch regionalisme weinig 

uitkomst biedt. Het argument dat daarbij ten grondslag 

ligt is dat het kritisch regionalisme alleen mogelijk zou 

zijn als wij in een eenvoudige wereld zouden leven waar 

elke regio netjes op een kaart afgetekend en geëtiketteerd 

kan worden op basis van hun eigen afzonderlijke 

culturen, identiteiten en kenmerkende architectuur. 

Een regionale aanpak zoals omschreven door 

Kenneth Frampton is in feite het achterom kijken, het 

krampachtig vastklampen aan vervlogen tijden om een 

probleem op te lossen die stamt uit een misverstand. Dat 

het probleem uit een misverstand stamt is te verklaren 

aan de kortzichtige benadering van de term identiteit 

waar Frampton over spreekt.

De problematiek dat als aanleiding diende voor 

Frampton om zijn architectuurtheorie te schrijven blijkt 

uit een onnauwkeurige interpretatie van het begrip 

identiteit te stammen. Om een situatie mogelijk te 

maken waarin er spraken is van identiteitsloosheid de 

identiteit van een plek een statisch gegeven zijn dat er 

op het ene moment is, en op het andere moment niet. 

Castells heeft gewezen dat de identiteit van een plek een 

dynamisch verschijnsel is dat altijd aanwezig is. Wel 

neemt het steeds een andere vorm aan, of is er sprake 

van een spanning tussen verschillende identiteiten. Het 

risico van het opwekken van een verloren identiteit 

door kritisch regionalistisch te ontwerpen is dan ook 

dat het meer schade aanricht aan het probleem die het 

probeert op te lossen. De poging een reeds verloren 

identiteit te bewerkstelligen om te resisteren tegen 

een nieuwe globaliserende identiteit kan leiden tot 

het buitensluiten van een nieuw te komen identiteit 

die wellicht veel acceptabeler is ten opzichte van haar 

gebruikers. Een die niet alleen de belangen ophoudt van 

één ‘inheemse’ groep mensen die een speciale band heeft 

met een specifieke plek, maar accepterend is tegenover 

verschillende mensen. 

De geschiedenis als collectief geheugen is door 

Manuel Castells opgemerkt als bouwblok in het vormen 

van identiteit voor een plek. Kenneth Frampton ziet 

de loop van de geschiedenis niet als bouwblok dat een 

rol speelt in de complexe samenleving van een plek die 

onderhevig is aan uitheemse invloeden maar ziet een 

identiteit die in het verleden heeft geleefd als het doel dat 

bereikt moet worden met de inzet van architectuur. 
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Kenneth Frampton wil met het gebruik van de 

inheemse eigenaardigheden van een plek een verleden 

identiteit van een plek proberen te herleven in de 

hoop dat deze een resistente cultuur zal opleveren. Hij 

vervangt het doel van reeds gebruikte architectonische 

middelen met het grijpen naar een verleden identiteit 

zonder te begrijpen wat het doel van de architectonische 

middelen oorspronkelijk waren. 

Frampton weigert geschiedenissen te accepteren 

die tot een beeld van een wereld van universalisme en 

globalisatie hebben geleid. Ook het verleden waarin men 

nog wel enigszins kan voorstellen dat regio’s eenvoudiger 

aan de hand van hun inheemse kwaliteiten te definiëren 

zijn wordt buitengesloten. Wat overblijft is een 

historisch bewustzijn dat los staat van de werkelijkheid 

en een utopisch beeld nastreeft van een wereld 

waarin verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar 

doorleven, vastgeroest in hun eigen idyllisch zelfbeeld. 

Vooruitgang zal voortdurend worden tegenwerkt zodra 

deze de bestaande identiteit aantast. Het resultaat is 

dat niet alleen de regio en de mensen stilstaan, maar 

ook technologische, economische, sociale, culturele, 

artistieke en architectonische vooruitgang. 

Verder valt op dat Frampton tegenstrijdige 

strategieën voorstelt. Toch zit er een kern van waarde 

in de discussie die hij voert, en dat zit in die spanning 

tussen inheemse en uitheemse invloeden. Wat Castells 

van Calhoun citeert – dat het niet te ontkennen is dat 

personen en gemeenschappen zich onderscheiden 

van anderen door verschillen in hun identiteit
43

 – 

bevestigd dit. De inbreng van uitheemse invloeden zal 

altijd spanning met zich meebrengen en een instabiele 

situatie oplevert. Wat interessant is hoe deze invloeden 

uiteindelijk uitgroeien tot een nieuwe stabiele situatie. 

We moeten hier aannemen dat identiteit een continue 

dynamisch proces is wat onderhevig is aan verandering.

EEN KIJKRICHTING VOOR CASUSANALYSE

Dit onderzoek tracht antwoord te geven op de 

vraag of een kritisch regionalistische benadering zal 

leiden tot een architectuur dat context-gevoelig is. De 

belangrijkste argument dat in dit hoofdstuk naar voren 

is gekomen is dat het bestaansrecht van een eenvoudig 

onderscheid tussen inheems en uitheems discutabel is. 

Als we in Harris, Beck, Colquhoun moeten geloven zijn 

deze termen niet zo binair van Frampton lijkt voor te 

stellen. Het is een spanningsveld waarin er sprake is van 

het veroveren, toe-eigenen, vermengen of verwerpen van 

een zekere mate van uitheemse en inheemse invloeden 

om deze onderdeel van de context te maken.

Het activiteit van het zoeken naar een authentieke 

betekenis van de plek onder bepaalde architectonische 

oplossingen is ook ter discussie gesteld. Daarbij is naar 

voren gekomen dat deze een doodlopend pad betreed. 

Daarbovenop komt dat er nauwelijks tot geen sprake 

is van een zuiver inheemse architectuurtraditie. Ook is 

de identiteit waaraan volgens Frampton de betekenis 

verbonden is nooit een ‘ontdekking’ maar een ‘construct’ 

die onderhevig is aan verandering. Hier zal aandacht 

aan besteed moeten worden tijdens het uitvoeren 

van de analyse: de dynamiek en authenticiteit van 

geconstrueerde en geïnsinueerde betekenis.

Het spanningsveld van inheems en uitheems 

is een resultante van diverse gebeurtenissen, zijnde 

gewild of ongewild. Denkbare voorbeelden daarvan 

zijn oorlog, annexatie, kolonisatie, economische handel, 

werkgelegenheid, educatieve samenwerkingen, etc. Er 

is een activiteit die deze gemeen hebben, het tot stand 

brengen van kennisuitwisseling. Een casusanalyse biedt 

uitkomst om dit te signaleren, en het beter te begrijpen. 

Daaropvolgend kan analyse worden gedaan naar de 

concrete gevolgen voor de plek en zijn architectonische 

vormen.
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Het voorgaande heeft laten zien dat identiteit niet stilstaat. 

Dit heeft de theorie van Frampton grotendeels ontkracht, maar er 

is wel sprake van een spanningsveld tussen wat omschreven wordt 

als inheems en uitheems. Deze is in een casus te signaleren op 

verschillende momenten in de geschiedenis. Dit onderzoek tracht 

los te komen van een zuiver theoretische benadering en juist aan 

de hand van een concreet voorbeeld te bespreken. Hierdoor is het 

mogelijk een nuttige beschrijving te maken van de spanningen die 

inheemse en uitheemse invloeden ondergaan in de architectuur 

in de stad.

Om de politieke, economische en maatschappelijke 

geografische dynamiek die Riga sinds haar stichting is ondergaan 

inzichtelijk te maken wordt in dit hoofdstuk een tijdlijn van 

kaarten met beknopte uitleg gegeven. Daarin wordt over 

een tijdspanne van 1200 tot nu de belangrijkste geopolitieke 

omwentelingen in beeld gebracht. Hieruit zal blijken dat de 

geografische ligging van de stad op een Europese schaal een rol 

speelt. Tot slot wordt in dit hoofdstuk uitgelegd hoe de casus is 

opgedeeld en behandeld, en de gebouwen geïntroduceerd die zijn 

bestudeerd.



POST-KOLONIAAL, POST-IMPERIAAL, POST-SOVJET 

RIGA.

Het kritisch regionalisme strijd met het 

zogenaamde verlies van identiteit door globalisatie. 

In het voorgaande is de conclusie getrokken dat 

dit misverstand een te beperkt beeld geeft over wat 

identiteit is, en dat het niet een statisch gegeven is maar 

een dynamisch construct dat continu onderhevig is 

aan ontwikkeling en verandering. In de teksten over 

het kritisch regionalisme wordt gesproken over een 

benauwde situatie waarin steden worden overdekt met 

snelwegen en wolkenkrabbers. Hier wordt gebruik 

van gemaakt om een probleem aan te kaarten. De 

fundamentele strategie om dit tegen te gaan is het 

gebruik van inheemse invloeden. Hiermee wordt 

getracht een identiteit te herleven die een resistente 

werking zal hebben tegen de globaliserende werking van 

de moderne samenleving.

Sinds het uitteenvallen van het communisme begin 

jaren 90 hebben een aantal landen aan de periferie 

van de voormalige Sovjet Unie hun onafhankelijkheid 

weten te bevestigen. Letland, met Riga als hoofdstad, is 

daar een van. Deze stad – gelegen op de plek waar de 

rivier Daugava uitmondt op de baai van Riga aan de 

Oostzee – kent een geschiedenis waarbij de inbreng van 

uitheemse invloeden een belangrijke rol heeft gespeeld. 

Als strategische stad voor de handel tussen oost en west, 

de gunstige ligging om als transithaven te dienen voor 

vervoer per schip en de aan trekkingskracht die de stad 

in het verleden kende door haar bijzonder snelle urbane 

en industriële groei, maar vooral de ligging tussen 

verschillende geopolitieke grootmachten zorgde ervoor 

dat Riga een speelbal werd tussen verschillende politieke 

machten. In al die jaren heeft de stad twee belangrijke 

momenten van autonomie gekend waarvan de meest 

recente in 1991 begon.

Dit maakt Riga een interessante stad om als 

casus aan te halen. Er is sprake van grote geopolitieke 

regionale veranderingen en verschuivingen van grenzen 

en belangen. De transitie die vanaf afhankelijkheid in 

werking werd gesteld was vooral gericht op een keer 

naar het westen, naar Europa. Sinds Riga als kolonie 

van Duitse Kruisridders in 1201 begon heeft de stad 

onderdeel uitgemaakt van het Zweedse, Russische en 

Poolse Rijk en de Sovjet Unie. Tijdens deze periodes 

werd Riga altijd beschouwd als een belangrijke stad 

binnen het geopolitieke invloedsfeer waar zij bij hoorde.

REGIONAAL-POLITIEKE VERSCHUIVINGEN IN KAART 

GEBRACHT

De volgende kaarten en bondige uitleg 

geven inzicht in de geopolitieke, economische en 

demografische verschuivingen en transformaties 

die Riga sinds 1201 heeft gekend
1
. Er wordt hierbij 

specifiek gekeken naar negen belangrijke momenten 

van verandering. Ten eerste de dynamiek die speelde 

in relatie tot de westelijke Oostzeelanden: Duitsland, 

Polen en Zweden. En daaropvolgend worden de 

belangrijke geopolitieke veranderingen een gevolg van 

een dynamiek die speelde in relatie tot het oosten, het 

Russisch Rijk.

De scheidingslijn tussen het oosten en het westen 

is duidelijk en ligt rond 1720. Daarvoor was Riga 

voornamelijk betrokken binnen westelijke politieke 

invloedsferen en daarna binnen politieke invloedsferen 

met het oosten. Hierdoor is het niet gek om te zeggen 

dat Riga – en eigenlijk alle Oostzeelanden – een 

economische speelbal was tussen het oosten en het 

westen. De stedelijke ontwikkelingen die zich gelijktijdig 

met die politieke verschuiving voltrokken zijn daar 

zichtbaar door beïnvloed.
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Kaart 2 — schematische opdeling van Riga: [1] middeleeuwse binnenstad, 

[2] buitensteden tot 1850, [3] boulevard (voorheen vestingwerken), [4] 

uitwaaiering van buitensteden tot 1920, [5] stadsgroei tijdens interbellum.

[1]
[2][3]

[4]

[5]

[5]

De binnenstad, vandaag de dag in de volksmond 

Vecrīga genoemd, groeit vanaf 1201 tot omstreeks 1650 

uit als typisch Duitse havenstad en ondervind in die 

periode weinig grootschalige veranderingen als gevolg 

van veranderingen in politiek. De oorspronkelijke 

buitensteden, die vanaf de vertiende eeuw tot omstreeks 

1860 uitwaaieren, ondergingen wel morfologische 

veranderingen als gevolg van de politieke invloedssferen 

waaronder Riga viel. Het stedelijk weefsel is daardoor 

een resultante van verschillende lagen van ontwikkeling 

waarin de belangrijkste doorgangswegen tot in de 

zeventiende eeuw terug te traceren zijn.

Kaart 1 — Riga bevind zich in een baai waar de Daugava op uitmondt. De 

Daugava stroomt vanaf Rusland via Wit-Rusland Riga in, een belangrijke 

historische handelsroute.

Daugava

Riga
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Kaart 3 — Geopolitieke situatie in 1201

Kaart 4 — Geopolitieke situatie in 1400

Duitse Ridder Orde

Kaart 5 — Economische situatie in 1400

Gebied onder invloed van de Hanze

Hanze scheepsvaartroutes

Riga

Riga
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MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE:

De Duitse bevolking stond bovenaan in de samenleving maar 

was afhankelijk van de lokale bevolking voor hun landbouw. De 

verdeling van de inkomstenopbouw was als volgt: 

 ▶ 12 – 22% hogere klasse handelslieden, 

 ▶ 30 – 45% middenklasse artisanale handelslieden, 

 ▶ 30 – 45% lager klasse. 

De elite van Riga kwamen voornamelijk uit de grote steden 

in Westfalen.

POLITIEKE SITUATIE:

Riga behoort tot de zelfde politieke regio als toen de stad 

gesticht werd. De Duitse Teutoonse Orde stond bovenaan in de 

politiek.

ECONOMISCHE SITUATIE:

In deze periode was de Hanze actief en in opbloei. Riga 

was een belangrijke lange-afstandshaven voor Lubeck en een 

belangrijke toegangshaven voor handel naar het oosten. Riga 

exporteerde in deze periode voornamelijk vlas en hennep. Bijna 

alle handel met de Oostzeelanden ging via Reval (nu Tallinn) en 

Riga.

MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE

Er was sprake van culturele assimilatie tussen de inheemse 

en uitheemse bevolking. De Duitse bevolking was afhankelijk 

van de lokale bevolking voor landbouw. De lokale bevolking 

was ook afhankelijk van de Duitsers voor werkgelegenheid en 

bescherming. Er was spraken van een cultuurclash, voornamelijk 

met betrekking tot geloof. De ‘heilige’ bossen en wateren van 

het platteland werden langzaam veranderd naar een ‘christelijk’ 

landschap.

POLITIEKE SITUATIE:

Het gebied werd in 1201 door Bisschop Albert gekoloniseerd 

en de Lijflandse Orde wordt gesticht. Deze wordt snel vervangen 

door de Teutoonse Orde. Kerken en een kasteel bevestigden de 

aanwezigheid van religieuze en feodale macht.

ECONOMISCHE SITUATIE:

Het hele Oostzeegebied was een schakel in de handel tussen 

Europa en de Moslimwereld. Barnsteen was een gewild luxegoed 

dat rond Riga veel voorkomt. 
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Kaart 6 — Geopolitieke situatie in 1590

Kaart 7 — Geopolitieke situatie in 1648

Zweden

Riga

Polen-Litouwen

Riga
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MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE:

Het demografische opbouw van de stad bleef vrijwel 

onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Omdat de 

nieuwe machthebbers weinig politieke macht overnamen 

met betrekking tot stadsbestuur bleef de toen Baltisch Duitse 

bevolking hun bestuurlijke positie behouden.

MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE:

In Riga was er sprake van een feodale samenleving waarin de 

inheemse bevolking vooral horigen waren voor de Duitse Adel. 

POLITIEKE SITUATIE:

Kort werd de stad door het Pools-Litouwse gemenebest 

veroverd. Deze veroorzaakte weinig verandering in de politieke 

opbouw in de stad en de Duitse elite hield de touwtjes in handen 

binnen het stadsbestuur.

ECONOMISCHE SITUATIE:

De geopolitieke veranderingen zorgden ervoor dat de Hanze 

in de weg van Zweden stond die van de handel in het gebied 

wilden profiteren. De Hanze werd onder druk gezet door het 

Zweedse Rijk en verloor aan invloed. De Nederlandse positie in 

internationale handel nam toe. Later werd 70% handel over de 

Oostzee door Nederlandse schepen vervoerd. Bijna al het hout, 

vlas en hennep uit Riga werd naar Nederland geëxporteerd. 

POLITIEKE SITUATIE:

In 1621 werd Riga veroverd door het leger van het Zweedse 

rijk. Er was veel verzet in de stad tegen de administratieve eisen 

van de Zweedse heersers. De Duitse adel behield daardoor hun 

macht in het bestuur van de stad. 

ECONOMISCHE SITUATIE:

De druk die Zweden uitoefende op de Hanze leidde tot 

de algehele ondergang van het samenwerkingsverband. De 

dominante positie van de Nederlandse handelslieden bleef 

groeien, wel werd er minder graan naar Nederland geëxporteerd.
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Kaart 9 — Economische handel en productie in 1721: rondom Riga 

werd vlas en hennep verbouwd. [a] Riga importeerde hoofdzakelijk 

suiker en suiker. [b] Riga exporteerde hoofdzakelijk hout en graan.

Kaart 8 — Geopolitieke situatie in 1721

Russisch Rijk

Riga

Riga

Kaart 10 — Geopolitieke situatie in 1815

Russisch Rijk

vlas & 
hennep

[a]

[b]
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MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE

In 1819 wordt het lijfeigendom afgeschaft. Daarna wordt 

het voor de boerenstand toegestaan om land te kopen met 

publieke kredieten. Vanaf 1863 mag de boerenstand vrij 

bewegen. De bevolkingsopbouw ondergaat een verandering 

van een standenmaatschappij naar een klasse-maatschappij. De 

toename in industrie brengt bevolkingsgroei met zich mee. In 

de stad werden drie talen gesproken. De welvaart en populatie 

van inheemse Letten neemt toe evenals die van de Russische 

bevolking. De positie van de Duitse bevolking blijft grotendeels 

onveranderd. 

MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE:

De internationale karakter van de stad leidde tot de noodzaak 

voor buitenlandse onderwijzers les te geven aan de kinderen 

van de hogere klasse. Deze waren openlijk ontevreden over de 

leefomstandigheden van de inheemse bevolking. De paar die niet 

terugkeerde bleven in Riga om de lokale bevolking les te geven. 

Deze onderwijzers werden verantwoordelijk voor het overbrengen 

van de ideeën van de verlichting. Theater werd de meest gewilde 

vorm van vermaak in die periode.

POLITIEKE SITUATIE:

De politieke situatie in Riga is vrijwel onveranderd gebleven. 

Het Russisch Rijk houdt het voor het zeggen in de regio maar het 

stadsbestuur is nog steeds overwegend Duits. In andere regio’s van 

het Oostzeegebied zijn verschillende nationale bewegingen aan de 

gang maar deze slaan in Riga niet aan. 

ECONOMISCHE SITUATIE:

Halverwege de negentiende eeuw begint de stad aan haar 

industriële tijdperk. Veel fabrieken worden gebouwd en de stad 

werd per trein verbonden met Pruissen en Rusland. 

POLITIEKE SITUATIE:

1720 markeert het begin van de bijna 200 jaar durende 

heerschappij van het Russisch Rijk in Riga. Toch lieten de Russen 

de Duitsers hun politieke autonomie in de stad behouden over de 

inheemse bevolking. Dit werd gedaan om de economische herstel 

van de regio te versnellen na tijden van oorlog.

ECONOMISCHE SITUATIE:

De export van hout was belangrijk voor Riga. De stad 

kon hout leveren dat geschikt was voor de scheepsbouw, in het 

bijzonder voor masten. Nederland importeerde in deze periode 

haar masten bijna uitsluitend uit Riga. De waarde van export 

uit de Oostzeelanden was hoger dan dat van west Europa. 

Ter compensatie werden er veel edelmetalen naar de Riga 

geëxporteerd. Nederland hield vast aan haar dominante positie in 

de handel tot 1770. Riga was een belangrijke importhaven voor 

kenmerkende Nederlandse exportproducten als koffie en suiker.
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Kaart 12 — Belangrijke centra van Russische productie en 

transportroutes circa 1900 . [a] Spoorverbinding met St. Petersburg, 

Riga werd voor 1923 door de Russen als ijsvrije haven gebruikt. [b] 

spoorverbinding bood aansluiting met Moskou. [c] nabij Riga lag 

Mitau, een groeiende industriestaat met 67 fabrieken. [d] Libau 

deed dienst als tweede havenstad. [e] Het spoorwegnetwerk was via 

de Poolse stad Waschau verbonden met het westen.

Kaart 11 — Geopolitieke situatie in 1923

Letland als autonome natie-staat

Kaart 13 — Geopolitieke situatie in 1948

Unie van Socialistische Sovjetrepublieken

[a]

[b]

[c][d]

[e]
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MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE:

Tijdens de beginjaren van de Sovjet Unie worden veel 

inheemse Letten naar werkkampen gestuurd in Siberië, waar zij 

in grote getalen omkomen. Samen met de massale immigratie van 

Russen komt inheemse bevolking in de minderheid. In 1959 was 

44% van de bevolking Lets in tegenstelling tot 80% 40 jaar eerder. 

Dit getal neemt af tot 36,5% in 1989.

MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE:

De politiek in Riga stimuleert het vormen van een eigen 

authentieke identiteit en is niet erg tolerant ten opzichte van 

uitheemse invloeden. Zo ontstaat er een culturele scheur in 

de samenleving tussen het ontstaan van nationale culturele 

identiteiten en de integratie van west- en centraal Europese 

culturele normen. 

POLITIEKE SITUATIE:

Tijdens de Tweede Wereld Oorlog kan Letland zich niet 

goed verdedigen en valt de stad respectievelijk in handen van de 

Nazi’s en in handen van de Sovjet-Unie. Na de oorlog, deels als 

gevolg van de geheime Molotov-Ribbentroppact, wordt Letland 

onderdeel van de Sovjet-Unie.

ECONOMISCHE SITUATIE:

De vrije-markt economie die Letland voor de tweede 

wereld oorlog kende wordt getransformeerd tot een volledige 

planeconomie. Al het land viel in bezit van de communistische 

staat, de landbouw wordt gecollectiviseerd en men werkt 

gezamenlijk in kolchozen. Vrijwel alle aspecten van de economie 

worden gepland en gecontroleerd door de overheid. Tegen het 

einde van de Sovjet-Unie verandert de economische situatie 

omdat de staat op kleine schaal een vrije markt toe stond.

POLITIEKE SITUATIE:

Russisch verlies in de eerste wereld oorlog veroorzaakt een 

implosie van het rijk. De politieke oppositie en voorstanders 

van onafhankelijkheid dwingen autonomie af. Na een revolutie 

vormen nieuwe staten in de regio werden agrarische reformaties 

doorgevoerd en verliezen veel Baltische Duitsers hun land. Na een 

aantal jaar onafhankelijkheid transformeert Letland in een vrij 

autoritair nationalistisch regime. 

ECONOMISCHE SITUATIE:

Na de eerste wereld oorlog is er in Riga sprake van een 

economische crisis. De industrie is flink gekrompen en het land 

moet terugkeren naar de productie van agrarische goederen. 

De fabrieken die overleven blijven eigendom van de Baltische 

Duitsers. 
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Kaart 14 — Geopolitieke situatie in 1992

Letland als autonoom land.

Kaart 15 — Geopolitieke situatie in 2015 Kaart 16 — Economische situatie in 2015

Letland  als autonoom land. Letland als onderdeel van de EU en de Shengen.
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MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE: 

Riga telt nog steeds een grote hoeveelheid etnische Russen. 

Het land, dat inmiddels iets meer als 25 jaar onafhankelijk 

is van de Sovjet Unie, kent nog steeds een sociale scheiding 

tussen de Letse bevolking en de etnische Russische bevolking. 

Veel van hen hebben nog steeds geen Lets paspoort, maar een 

‘vreemdelingenpaspoort,’ een politiek symbool van de moeizame 

assimilatie. 

MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE:

Het gebruik van het collectief geheugen door de politiek 

heeft een wig geslagen tussen verschillende bevolkingsgroepen 

in Letland. Zo is de interactie tussen het Russisch sprekende 

en het Lets-sprekende bevolkingsdeel gering. Nationaliserende 

wetgeving heeft er toe geleid dat veel Russische Letten geen 

officieel passpoort kregen maar een vreemdelingenpaspoort, 

daarnaast hebben zij geen stemrecht.

POLITIEKE SITUATIE: 

De politieke koers van Letland om onderdeel te worden van 

de Europese Unie en een democratische samenleving te vormen 

volgens het West Europees model zorgt ervoor dat Letland in 2004 

lid van de Europese Unie wordt. In het zelfde jaar sluit Letland 

zich aan bij De NAVO, een geruststellend moment voor het land 

dat zich nog steeds bedreigt voelt door zijn oosterburen.

ECONOMISCHE SITUATIE:

Inmiddels behoort Letland sinds 2004 tot de Europese Unie 

en maakt het sinds 2014 gebruik van de Euro. De gevolgen van 

de Eurocrisis waren voor Letland erg groot. Veel bezuinigingen 

zorgden voor een enorme daling in welvaart en veel vakmensen 

vertrekken naar West Europa voor beter betaald werk. Dit heeft 

gezorgd voor een grote krimp in het aantal bewoners in Riga. 

Momenteel telt Riga 696.593 inwoners, in het jaar 2000 waren dar 

er nog 764.329.

POLITIEKE SITUATIE:

De invoering van de glasnost en perestrojka leidde 

uiteindelijk tot revolutie in Russische deelstaten als Letland, 

Estland en Litouwen. Dit leidde uiteindelijk tot het uiteenvallen 

van de Sovjet Unie en het opnieuw uitroepen van de 

onafhankelijkheid van Letland. In eerste instantie probeerde 

de Lokale politiek het draadje op te pikken waar ze waren 

gebleven door de grondwet van 1922 her in te voeren. Deze bleek 

verouderd en veroorzaakte veel afstand tussen volk en politiek.

ECONOMISCHE SITUATIE:

Economische hervormingen worden radicaal ingevoerd. De 

collectieve en geplande economie wordt vrijwel meteen afgeschaft 

en de vrije-markt economie ingevoerd. Getracht wordt Letland 

zo snel mogelijk te betrekken bij West-Europa en de Europese 

Unie. Veel onduidelijkheid over landbezit, en een ondergeschikt 

economisch systeem leidt in de beginjaren tot veel corruptie. 
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Riga heeft verschillende periodes van groei 

gekend onder de macht van verschillende geopolitieke 

invloedsferen. Deze wisselvallige geschiedenis heeft een 

ingewikkelde stadmorfologische compositie opgeleverd. 

De oorspronkelijke aanleiding voor de casusselectie was 

een prijsvraag om het huidige bus station te vernieuwen. 

Omdat die in een merkwaardig gebied staat leek deze 

geschikt als casus voor een onderzoek over thematiek die 

met ‘plekken’ te maken heeft. Het bus station ligt in een 

district dat aan drie belangrijke gebieden grenst. 

Aan de oostzijde bevindt zich Vecrīga, aan de 

westzijde het oodste gedeelte van de Maskavas Forštate, 

ten noorden het station met daarachter het centrum, 

die vroeger de Sanktpēterburgas Forštate hete en ten 

zuiden grenst het gebied met de rivier Daugava.’ Dit 

district werd in het eerste ontwikkelingsplan waarin 

het voorkwam de ‘economische zone’ genoemd. Dit 

ontwikkelingsplan omvatte het verbinden van Vecrīga 

met de Forštate na het slopen van de vestingwerken, een 

ontwikkeling dat typerende trekken heeft van een fringe-

belt ontwikkeling.

Dit onderzoek zal zich toespitsen op de genealogie 

van die plek. De stedelijke ontwikkeling van Vecriga 

en de Forštate zullen worden betrokken om de 

randvoorwaarden inzichtelijk te maken die op het 

moment dat het plan voor het unificeren van de stad 

werd uitgevoerd. Daaropvolgend zal specifiek naar de 

ontwikkeling van het gebied tussen de twee worden 

gekeken als ‘fringe-belt’ ontwikkeling, en hoe de 

economische zone daarin past.

In eerste oogopslag is de economische zone 

bijzonder omdat de morfologie en typologie van zijn 

bebouwing niet meteen te koppelen zijn aan zijn 

gebruiksfunctie. Vandaag de dag bevindt zich in dat 

gebied niet alleen een openbaarvervoersfunctie, maar 

ook een grote markt, die in omvang het dominants 

aanwezig is in het gebied. Verder loopt er een gracht 

dwars door de zone met kademuren die in onbruik 

zijn geraakt. Deze wordt gekruist door een spoorlijn 

waarachter een grote eenentwintigste -eeuws warenhuis 

is gevestigd.

Naast het in kaart brengen van de ontwikkeling 

van deze stadszones, zullen een aantal gebouwen van 

dichtbij worden bekeken die gekleurd lijken te zijn 

door ideologische veranderingen die het gevolg waren 

van geopolitieke verschuivingen in de stad. Deze 

gebouwen, als artefacten bestempeld, staan in en nabij 

de economische zone. Ze nemen op een interessante 

wijze een plek in, in wat een enigszins generiek Europees 

stadslandschap blijkt te zijn.

Analyse gebied — De ‘economische zone’
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Tekening 1 — Riga 2015. [rood gemarkeerd] locatie bus staton. N

schaal 1:20,000

Analyse gebied — de oude binnenstad Analyse gebied — de voorsteden Analyse gebied — de ‘fringe-belt’
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1815 18801861

Russisch Rijk

Duits stadsbestuur Russificatie opgevoerd

A: Jezus Baznica — Christian Breitkreutz C: pakhuizendistrict — diverse architecten

B: Lets Nationaal Opera en Ballet  — Ludwig Bohnstedt

[F]

[B]

Tekening 2 — Overzicht van de objecten die besproken zullen worden.
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1931 1951 2008

Communistisch Stadsbestuur

Sovjet Unieautonomie autonomie

D: Centrale Markt van Riga — Pāvils Dreijmanis F: Stockmann — Ģirts VanagsE: Wetenschapsgebouw — Osvalds Tīlmanis

[D]

[C]

[E]

[A]
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kolonisatie

Vecrīga
en de Forštate:

en imperialisme



61

Het gebied dat nu Letland is was voor 1200 het thuis van 

verschillende Baltische stammen. Rond de uitmonding van de 

Daugava rivier bevonden zich twee stammen: de Zemgalliers 

en Latgalliers
1
. Verschillende ondernemingen hielden deze 

bevolkingsgroepen bezig. Er werd voornamelijk vee gehouden, 

gejaagd en gevist, bijenteelt gevoerd en bosbouw. De ten noorden 

wonende Livoniers participeerde ook in piraterij en handel. De 

stad Riga wordt. Landbouw werd gevoerd aan de hand van een 

systeem van hakken en branden. Vanaf de kolonisatie van de stad 

in 1201 transformeert het natuurlijk landschap tot een moderne 

stad.

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen van de stad 

in kaart gebracht die het decor vormden voor de grootschalige 

transformaties die de stad vanaf 1850 is ondergaan.



VECRĪGA EN DE FORŠTATE

De oude binnenstad, in de volksmond ‘Vecrīga’ 

kent drie belangrijke periodes van stadmorfologische 

ontwikkeling die in dit hoofdstuk worden besproken. 

In acht houdende de maatschappelijke ontwikkelingen 

die aan de stadsgroei gepaard gaat wordt getracht een 

beeld te vormen over hoe de dynamiek van inheemse 

en uitheemse invloeden de plek heeft gemaakt tot 

wat het nu is. Vanuit de in het voorgaande hoofdstuk 

gedeelde kennis kan er tevens wat gezegd worden over 

de fysieke gedaante van de stad binnen de geopolitieke, 

economische en demografische context waarin de 

ontwikkeling bevind.

Het eerste periode dat onder ogen wordt 

genomen is de kolonisatie van de stad in 1201 en de 

daaropvolgende betrekking bij de Hanze. Verder wordt 

er gekeken naar de ontwikkeling die de stad meemaakt 

in de periode van 1590 tot 1620 waarin de Poolse Grens 

zich verplaatst naar het noorden van Riga en dat stad 

opneemt in haar invloedssfeer. Deze korte periode wordt 

afgesloten door een beschrijving aan de hand van de van 

1620 tot 1720 heersende Zweedse macht.

Ondanks de gelijktijdige stedelijke ontwikkeling 

van Vecrīga en haar Forštate
2
 zullen deze apart worden 

behandeld. Aangezien die gelijktijdige ontwikkeling 

vooral tot de tweede helft van de zeventiende eeuw 

loopt, waarna de groei en verdichting van de binnenstad 

lijkt af te nemen, is het werkbaar om deze apart te 

behandelen. Tevens ondergaat de buitenstad haar 

grootste stedelijke veranderingen na die periode, althans 

de pogingen daartoe. Dit werd in eerste instantie door 

Zweedse militaire ingenieurs geprobeerd te doen, maar 

de transformatie die bepalend is geweest voor hoe de 

morfologie van het stedelijk weefsel er nu uit ziet werd 

volgens Russisch stedelijk plannen uitgevoerd na een 

verwoestende brand in de buitensteden.

HET VESTIGEN VAN EEN STAD

Afbeelding 1 — De vestiging van Riga door Bischop Albert in 1201

62 De genealogie van een plek: Riga



Tot 1200 was het Oostzeegebied nog niet tot 

het christendom bekeerd, wat aanleiding was voor 

de katholieke kerk om haar aandacht die kant op te 

richten. Voor 1201 werd door de paus besloten dit te 

ondernemen en stuurde hij Bisschop Albert om samen 

met een leger van Duitse Ridders de regio te bekeren. 

Het is ook die Bisschop die Riga opricht als belangrijkste 

stad van dat gebied. Riga werd gevestigd als centrum 

van het bekeerde gebied aan de oostelijke oevers van de 

Oostzee. Naast de ambities van de katholieke kerk het 

Baltisch gebied te bekeren waren er grotere inkomsten 

stromen nodig om de groeiende belangen van de kerk in 

stand te houden. Het Baltisch gebied, al langer bekend 

als rijk aan natuurlijke producten en het in Europa 

geliefde barnsteen. 

Riga vestigt zich nabij de plek waar de rivier 

Daugava uitmondt in een baai van de Oostzee. De 

precieze locatie van de stad is aan een kleine uitloper van 

de Daugava die met een S-vormige bocht een plek maakt 

die aan drie kanten met water is omgeven. De Daugava 

werd al langer gebruikt als belangrijke handelsroute, wat 

toont dat het economische belang van deze locatie reeds 

bekend zou kunnen zijn geweest. Daarnaast bied de baai 

van Riga een beschutte haven: een gunstige kwaliteit 

voor steden met havenfunctie.

Er komen verschillende bodemsamenstellingen 

voor in het gebied maar is voornamelijk van zand of 

met een onderlaag van zand. Het resultaat van deze 

topografische kwaliteiten is een goede plek om een stad 

te stichten. In de eerste bocht van de uitloper blijkt de 

grond wat drassig, dus vestigt een kleine stad zich niet in 

dit ideaal lijkend plekje. In plaats daarvan begint de stad 

zich te ontwikkelen vanuit een plaats aan de buitenkant 

van de tweede bocht van de S-vormige rivier.

De vorm van de topografie van het gebied lijkt een 

rol te hebben gehad voor de ligging van de stad. De 

plek waar Riga zich vestigt ligt op een lage heuvel in de 

vorm van een grote zandbank die tussen de Daugava en 

kronkelende uitloper ligt. Ten noorden en noordoosten 

van de plek waar de stad zich vestigt lagen twee heuvels. 

Op dat moment ligt de stad op een klein heuveltjes in de 

vallei van twee heuvels waarvan een de ‘oer-bult’
3
 wordt 

genoemd.

KOLONISATIE VAN EEN NATUURLIJK LANDSCHAP

Er wordt een gracht om de stad heen aangelegd 

voor verdediging. Langs deze gracht wordt de eerste 

stadsmuur gebouwd, waarvan slechts twee kleine delen 

nog intact zijn. Het was een sobere stadsmuur van 

baksteen. Het stratenpatroon volgt de vorm van de 

topografie van de plek De lichte kronkel van de klein 

rivier wordt opgenomen in de vorm van de stadsmuur 

en de nieuw gegraven gracht volgt de vorm van het 

heuveltje die vervolgens de loop van de straten bepaalt. 

Deze ‘kromme’ straten worden vervolgens verbonden 

met een lange rechte weg dwars door de stad.

Afbeelding 2 — De spreiding van religie in Europa rond 1200.

Oosters-Orthodoxe Kerk onder het mandaat van Constantinopel.

Rooms-katholieke Kerk.
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De verkaveling en de vorm van de bebouwing 

die deze inneemt zijn smal en diep, sommigen lopen 

door van een straat naar de achterliggende straat. 

Michael North beschrijft dat er voor de komst van 

de Duitse kolonisten gebruikelijk met de hakken-en-

branden methode werd verbouwt. Daarna werden het 

twee-velden methodiek toegepast. Het is moeilijk te 

achterhalen of er binnen de stadsmuren werd verbouwd. 

In het begin van de dertiende eeuw telt de stad naast 

haar woonhuizen drie kerken, wie de aanwezigheid van 

de pauselijke macht bevestigen. In 1293 werden de eerste 

bouwvoorschriften aangenomen. Deze schreven voor 

dat de alleen in metselwerk mocht worden gebouwd 

binnen de muren van de stad.
4
 

Ondanks de uitheemse aard van de stichting van 

de stad in dat het een kolonisatie van het gebied is lijkt 

er sprake te zijn van een culturele assimilatie tussen de 

bevolkingsgroepen. De Duitse kolonisten zijn namelijk 

sterk afhankelijk van de lokale bevolking voor hun 

landbouw. Wederzijds is de lokale bevolking afhankelijk 

van de kolonisten, die veiligheid en verdediging boden, 

maar ook werkgelegenheid.
5

Dankzij de komst van een uitheemse nederzetting 

die uitbloeit tot een stad gaat het landschap een 

transformatie door. Deze wordt door Michael North
6
 

omschreven als een transformatie naar een ‘christelijk 

landschap.’ De meest prominente architectonische 

vormen in de stad zijn haar kerktorens. Zelfs de 

kasteel van de stad, die later in de dertiende eeuw werd 

gebouwd, laat zijn torens niet uitsteken tot hoger dan die 

van de kerken. Wat voorheen een onbebouwd natuurlijk 

landschap was is getransformeerd tot een christelijk 

cultuurlandschap met als uitwerking het beginsel van 

een herkenbaar Duitse stadskern.

Tekening 1  — Topografie en ondergrond

Tekening 2  — de morfologie van het stratennetwerk is gebonden aan de 

helling van de heuvel.

modder op zand

klei op zand

veen op zand

zand
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In de periode na de vestiging van de stad tot circa 

1400 groeit Riga uit tot de oevers van de twee rivieren 

waar aan de stad grenst. Naast een stedelijk ontwikkeling 

worden er een aantal prominente gebouwen in de 

stad gebouwd die vandaag nog aanwezig zijn. In deze 

periode was er tevens spraken van een wisseling in de 

politieke sfeer, maar veel belangrijker nog een enorme 

economische stimulans door het aansluiten van Riga met 

de Hanze. Verschillende historici hebben geprobeerd de 

toestand van de stad aan het eind van de dertiende eeuw 

in kaart te brengen, maar volgens architectuurhistoricus 

Janis Krastins is de reconstructie die Wilhelm Neumann 

in 1892 heeft gemaakt het meest geloofwaardig.
7

Naast de verandering in landschap door de 

christelijke uitdrukking van de stadsbebouwing 

ondergaat de topografie van het gebied ook 

veranderingen. Als gevolg van de stadsgroei wordt de 

van oorsprong natuurlijk aanwezige rivier weg gevaagd 

onder stadsbouw.

HET KOMEN EN GAAN VAN DE HANZE

In de periode voor de dominantie van de Hanze 

in het Oostzeegebied nam de invloed van de bij 

Bisschop Albert aangesloten ridderorde af en werd de 

stad ingelijfd onder de Teutoonse Ridderorde. Na die 

overname werd de stad snel aangesloten bij de Hanze. 

Het gevolg hiervan was een migratie van rijke Duitse 

handelaren uit Westfalen naar Riga. Daarnaast werd 

Riga een belangrijke langeafstandshaven voor Lübeck en 

nam de economische groei, en dus ook de rijkdom van 

de stad toe.
8
 De groei van het belang van de stad binnen 

de Hanze tegen het einde van de vertiende eeuw is 

bepalend geweest voor de stedelijke ontwikkeling. Tegen 

die tijd ging namelijk bijna al de handel door Riga en 

Reval
9
. In die periode leverde Riga voornamelijk hennep 

en vlas, twee natuurlijke vezels die veel toegepast werden 

bij de productie van touw. 

Hierdoor groeide de stad uit richting de eerste 

S-bocht van de rivier. Deze bood een goede ligging 

voor de verdediging van de stad. Langs de natuurlijk 

aanwezige rivier werden stadsmuren opgetrokken, 

de straten werden aangepast naar behoren van de 

topografische vorm van het landschap en de vorm van 

de stadsmuren sloot aan op de aanwezige rivieren. Deze 

straten werden met elkaar verbonden met iets rechtere 

straten. Daartussen werden op enkele punten nabij 

Afbeelding 3 — Riga wordt gedomineerd door de aanwezigheid van drie prominente kerktorens, de Sint-Jacobskerk, De Dom, en het Sint-

Peterskerk. Deze staan er vandaag nog, de toren van de Sint-Peterskerk is het hoogst van de drie.
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belangrijke gebouwen als kerken en het handelscentrum 

een plein aangelegd. Bovenal groeit de stad richting de 

Daugava, waarvan de hele oever langs de stad als haven 

werd gebruikt.

Men zou onder de veronderstelling kunnen zijn 

dat het gehele bestaan van de stad te danken is aan haar 

havenfunctie. De aanleg van het stratenpatroon volgt de 

zelfde principes als die van de eerdere periode. Een stel 

kronkelende straten volgend uit het bestaande netwerk 

en passen samen met de nieuwe, grotere stadsmuren in 

de topografische kenmerken van de plek.

Al van vroegs af aan werd er in een baksteen-

gotische stijl gebouwd. De tekort aan aanwezigheid 

van lijmsteen en zandsteen maken baksteen een goed 

alternatief en mocht in die periode uitsluitend worden 

gebruikt voor de bouw binnen de stadsmuren. De 

introductie van baksteen is aan de Denen te verwijten, 

die het voor het eerst in noord-Italië gebruikte 

bouwmateriaal gebruikten voor de bouw van een abdij 

in Ringsted en Sorø. Vervolgens verspreidden zij kennis 

van dit bouwmateriaal over het hele Oostzeegebied.
 10

Richting het einde van de vijftiende eeuw nam de 

economische machtspositie van de Hanze alliantie af 

door de toenemende geopolitieke invloedsfeer van het 

Zweedse Rijk
11

. Het Zweedse rijk had grote stukken land 

in het Oostzee gebied weten te veroveren en konden 

vanuit hun invloedsfeer druk uitoefenen op de Hanze 

zodat zij zelf konden profiteren van de opbrengsten die 

handel binnen de Hanze opleverden. De afgezwakte 

economische positie van Riga leidde tot een acceptatie 

van de Reformatie in 1522, wat een einde inluidde voor 

de macht van de bisschoppen. Hierdoor kreeg Riga 

voor een korte periode de status van Vrije rijkstad. Het 

was vrij kort daarna dat de stad veroverd werd door het 

Pools-Litouwse Gemenebest.

Tussen 1537 en 1565 werden de eerste 

vestingwerken gebouwd
12

, waarschijnlijk naar 

aanleiding van de dreigende Eerste Noordse Oorlog. 

Deze vestingwerken hebben een blijvende morfologische 

indruk gemaakt op Riga. De stad werd gescheiden van 

het kasteel doormiddel van de aanleg van een citadel aan 

de rand van de stad. Nu was de stad ommuurd met een 

ring van vijf bastions. De bestaande rivier bleef door de 

Afbeelding 4 — Reconstructie van Riga door W. Neumann.
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stad stromen en werd pas tussen 1650 en 1750 gedempt. 

Buiten de nieuwe verdedigingslijn buiten de stad werd 

een nieuwe brede gracht aangelegd als onderdeel van de 

vestingwerken. 

Het gevolg van de afname van de Hanze alliantie 

opende de mogelijkheid voor Nederlandse handelaren, 

die toen goede handelsbanden met de stad hadden, 

hun positie verder te versterken als belangrijkste 

handelspartner van Riga. die periode werd naar 

schatting 80% van de goederen met Nederlandse 

schepen vervoerd.
13

 Dit bracht met zich mee dat de 

Nederlandse Handelaren die zich in Riga wouden 

vestigen ook hun architectuurcultuur meenam. Dit 

had niet alleen invloed op Riga, zo is bekend dat de 

Nederlandse Architect Justus Vingboons actief was in 

Stockholm. Deze verschillende uitheemse invloeden 

zijn zichtbaar in een illustratief voorbeeld, namelijk 

het ensemble ‘Tris Brali.’ Ook de aanwezigheid van 

Het Wapen van Riga – een huis dat gevestigd is aan 

de Oudezijds Voorburgwal te Amsterdam – moet 

opgemerkt worden dat in 1605 gebouwd werd in 

opdracht van een koopman uit Riga. De voorgevel 

draagt het wapen van Riga boven de voordeur.

Van de voorbeelden is het ensemble ‘Tris 

Brali’ het beste. Vandaag dient het ensemble als 

Architectuurmuseum. Het rechtse huis is gebouwd 

in circa 1500. Dit huis – tevens het oudste bakstenen 

huis van Riga – werd gebouwd in de tijd dat Riga 

uitgebreid met Nederland handelde. De bebouwing 

heeft kenmerken van verschillende uitheemse invloeden 

die toen in Riga aanwezig waren door handelsrelaties. 

We zien een trapgevel en gotische bogen boven de 

ramen. Opvallend zijn de piepkleine raampjes, hoewel 

hier geen reden voor is omschreven in de literatuur 

zou het te wijten kunnen zijn aan de kosten en koude 

klimaatomstandigheden die Riga in de winter kent. 

Het tweede, middelste huis kreeg zijn huidig gelaat 

in 1646. De gevel lijkt beïnvloed te zijn door het 

Noordelijke maniërisme, tevens een uitheemse stijl. 

Het derde en meest linkse huis stamt uit halverwege de 

zeventiende eeuw en drukt zich uit met barokke details. 

Het is aannemelijk dat deze stilistische kenmerken via 

Nederlandse handelsbetrekkingen meegenomen zijn 

vanuit hun Italiaanse thuisland.

Afbeelding 6 — Het architectuurensemble ‘Tris Brali.’Afbeelding 5 — Plattegrond van ‘Tris Brali.’
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Tekening 3 — Stadsmorfologie Riga 1220 N

schaal 1:20,000
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Tekening 4 — Stadsmorfologie Riga 1400 N

schaal 1:20,000
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Tekening 5 — Stadsmorfologie Riga 1650 N

schaal 1:20,000
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Tekening 6 — Stadsmorfologie Riga 1750 N

schaal 1:20,000
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FORŠTATE: NEDERZETTING VAN HET VOLK

Met de vesting van de stad kwamen de voorsteden 

vanzelf. Het is moeilijk te achterhalen hoe deze tot 

het invoeren van het eerste plan voor de organisatie 

van de voorsteden rond 1650 eruit zag, maar een 

door F. Murrer getekende schets voor de bouw van 

nieuwe defensieve werken kan er enigszins een 

stratenpatroon worden ontdekt. De vorm van de 

buitenwijken tot 1850 lijkt gedomineerd te zijn geweest 

door verdedigingsmaatregelen. Tot 1850 ondergaan 

de buitenwijken drie grote stedenbouwkundige 

transformaties, waarvan de wederopbouw na de brand 

van 1812 het belangrijkste is. Om de uitwerking van 

die plannen inzichtelijk te maken zal kort worden 

ingezoomd op de uitwerking van dat plan en de 

ontwikkeling van de Maskavas Forštate.

In 1652 werd er door de Zweedse autoriteiten 

besloten de buitenwijken van Riga te herstructureren 

en werd er een plan opgetekend die een strikt raster 

voorstelde met daaromheen een nieuwe defensieve lijn 

van bastions verbonden met courtines en een nieuwe 

gracht. Het is moeilijk aan de hand van oude kaarten 

te achterhalen in hoeverre deze vestingwerken en 

stratenpatroon werd uitgevoerd, maar het is zeker dat 

deze niet helemaal is afgemaakt. Het plan stelt voor om 

een nieuwe ring van veertien bastions aan te leggen om 

de buitenwijken en deze met de binnenstad met een 

strikt raster van negen bij acht straten. Het resulterende 

plan is een buitenwijk met bijna gelijkzijdige vierkanten.

De uit 1700 stammende tekening van onbekend 

auteur geeft een indruk van hoe ver de ontwikkeling 

van het gebied was gekomen. Dit is tevens ook af 

te lezen aan de huidige morfologie van de stad. De 

eerste drie bastions ten oosten van de buitenwijken 

waren aangelegd. Het resterende deel werd afgemaakt 

doormiddel van houten palissades. De half afgemaakte 

defensieve vormen boden onvoldoende weerstand 

tegen het leger van het Russisch Rijk, en in 1710 viel 

de stad in hun handen. De Russen lieten de aanwezige 

Baltische Duitsers hun politieke autonomie behouden 

over de inheemse bevolking, wie vooral uit horigen 

bestond. De stad kende in die tijd een feudale sociale 

structuur. Zo werd ook de Duitse taal toegestaan als 

voertaal in de stad. Maatregelen om de Russificatie van 

de stad te bevorderen werden niet ingevoerd om een 

economisch herstel in werking te stellen. Dit feit samen 

met de nog bestaande handelsbanden met Nederland 

zorgde voor een opbloei in handel met west Europa. 

Zo werden vrijwel alle scheepsmasten die in Nederland 

werden toegepast uit Riga geïmporteerd. Ook andere 

producten die Nederland in die periode niet zelf kon 

verbouwen zoals graan kwamen via de haven van Riga 

naar Nederland. 

De oorspronkelijke benaming van de voorsteden 

stamt uit de Duitse taal: de ‘Moskauer Vorstadt’ en de 

‘Sankt Petersburger Vorstadt’, en is te wijten aan hun 

ligging. De Letse benaming ligt nabij deze termen: de 

Maskavas Forštate en Sanktpēterburgas Forštate. De twee 

voorsteden ontwikkelen zich op redelijk bebouwbare 

ondergrond dat vooral te vinden is aan de oevers van de 

Daugava ten oosten van de stad, en ten noorden van de 

stad. Het gebied tussen de twee ontwikkelingsrichtingen 

was een drassig moerasgebied. Tevens loopt er langs 

de oever van de Daugava een belangrijke uit de Hanze 

stammende handelsweg die Riga via Dunaburg
14

 met 

Moskou verbindt, het is logischerwijs de Maskavas 

Forštate die langs deze belangrijke hoofdweg ontwikkeld. 

Tevens loopt naar het Noorden van Riga een ook uit de 

Hanze stammende handelsweg die Riga via Reval met 

Sint-Petersburg verbindt.

In 1762 werden de Moskou- en Sint-Petersburg 

Bouw Commissie opgericht die de ontwikkeling van 
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alle steden in het Russisch Rijk zouden plannen, ook 

Riga viel hieronder. In 1769 werd de heer R. Härbel 

door Tsarina Catherine II aangewezen om een plan 

te scheppen voor de stad. De Palissades die tijdens de 

Zweedse heerschappij waren gebouwd waren dankzij 

gestage groei van de voorsteden al een tijd verwijderd 

en Härbel ontwierp een plan aan de hand van een 

wat zorgvuldiger toegepast raster. De primaire wegen 

die vanuit de binnenstad naar buiten liepen waren 

volgens Barokke en Classicistische principes richting 

de kerktorens van de oude binnenstad georiënteerd.
15

 

Deze manier van stedenbouwkundig plannen verschilde 

ten opzichte van de plannen die voorheen door 

Zweedse militaire ingenieurs werden geïmplementeerd. 

Ondanks meer aandacht aan het benadrukken van de 

aanwezigheid van kerktorens in het landschap stond de 

verdediging van de binnenstad voorop. 

Het gebied tussen de binnenstad en de buitenwijken 

tot aan waar tegenwoordig de Elizabetesstraat loopt 

werden in 1772 door een brand met de grond gelijk 

gemaakt wat een vrije zone blootlegde. In deze zone 

namen een aantal bijzondere functies hun plaats, 

waaronder de esplanade. Van oudsher was het bouwen 

van houten woningen in de buitenwijken al gebruikelijk. 

De Russische Bouw commissie verzekerde dat dit zo zou 

blijven door alleen het bouwen in hout toe te staan. Dit 

zou te maken hebben met het feit dat Riga in die tijd 

dicht bij de oprukkende grens van het Russisch Rijk was. 

Dit bracht een risico voor aanvallen op de stad met zich 

mee. Op deze momenten werd een verschroeide aarde 

tactiek toegepast in de buitensteden om ervoor te zorgen 

dat het gebied om de vestingwerken heen vrij zicht bood 

voor kanonschoten.

Afbeelding 7 — Het plan van de Zweedse F. Murrer voor Riga uit 1650

Afbeelding 10 — Deze van Riga uit 1699 toont dat de helft van de buitenstad 

een bijzonder streng rastervormig stratenpatroon heeft gekregen.

Afbeelding 8 — Het plan voor de stad dat kort daarna volgde

Afbeelding 9 — Ets van de slag om Riga uit 1656 toont dat een klein deel van 

de buitenstad een rastervormig stratenpatroon heeft. 
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DE ONNODIGE VERSCHROEIING VAN DE VOORSTAD

De verschroeide aarde-tactiek zoals hierboven 

omschreven werd voor het laatst in 1812 toegepast. 

Riga vreesde voor een aanval van de Franse Legers 

van Napoleon die een opmars maakte richting het 

noordoosten van Europa. Het Franse leger bereikte 

uiteindelijk nooit de stad, maar bleek het in brand 

zetten van de buitenwijken een vergissing dankzij 

onduidelijke berichtgeving vanuit het front. Dit gaf wel 

aanleiding voor het nogmaals opnieuw plannen van de 

buitenwijken. De door Alexander I benoemde markies 

Philip Paulucci stelde militair kolonel Ivan Truzson 

verantwoordelijk voor deze taak.
16

 Dit plan werd 

vervolgens ook volgens militaire principes ontwikkeld 

en vrij precies uitgevoerd.

De planologische idealen van die periode 

waren gebaseerd op het principe om de bevolking zo 

gelijkmatig mogelijk om de stadskernen te verspreiden. 

Een uniforme distributie van gelijkvormige kavels in een 

duidelijk blokkenstructuur zouden hiervoor zorgen. Het 

beoogde resultaat was dat woningen van vergelijkbare 

maat en vorm gelijkmatig en ruim opgezet de stad 

zouden vullen.
17

Het plan had vooral betrekking op het type bouw 

dat was toegestaan in de buitenwijken. De Moskou 

Voorstad onderging tijdens de brand de grootste schade 

en werd vrijwel compleet verwoest. Deze wijk onderging 

om die reden ook een stad morfologische transformatie. 

De Sanktpēterburgas Forštate hield voor het grootste 

Afbeelding 11 — De St. Petersburger Voorstad vlak voor de brand van 1812.
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deel zijn wegenstructuur, die tot vandaag nog vrijwel 

onveranderd is gebleven. De doorgangswegen die vanaf 

de periferie van de stad richting de binnenstad liepen 

werden allen behouden. De meest gelijkmatig verdeelde 

straten die dwars over de doorgangswegen liepen 

werden ook behouden, wat een rationeel blokkenraster 

vormde voor de buitenwijken van Riga. De overige 

wegen werden grotendeels verwijderd en verkavelt 

binnen het nieuwe raster.

De defensieve maatregelen die Truzson toepaste 

hadden vooral betrekking op de bouwvoorschriften 

van de buitenwijken. Hij deelde het gebied buiten de 

vestingwerken op in vier zones. De eerste zone reikte 

tot op een afstand van 80 vadem
18

 van de vestingwerken 

en moest onbebouwd blijven om het eventuele slagveld 

vrij te houden. Op een afstand van 50 vadem daarbuiten 

mochten door de inwoners van de buitenwijken 

moestuintjes aanleggen. De volgende afstand, tot 320 

vadem, mocht men slechts houten woningen bouwen 

van een verdieping hoog met een stenen sokkel van 

hooguit 30 cm hoog. In de zone daarbuiten gelden 

minder strengen regels, en mocht men hoger bouwen, 

mits de begane grond van hout werd uitgevoerd. De 

maximale hoogte van de stenen sokkel werd niet 

vastgelegd
19

Afbeelding 12 — De St. Petersburger Voorstad tijdens de brand van 1812.
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MASKAVAS FORŠTATE: IMPERIALE STRAATBEELDEN

Het gebied dat de grootste transformatie onderging 

was zoals eerder vermeld, de Maskavas Forštate. Deze 

voorstad ligt naast het gebied waar dit onderzoek op 

focust. Om meer inzicht te krijgen in de fysieke toestand 

van de buitenwijken en de ontwikkeling daarvan zullen 

we kijken naar de uitwerking van het plan van Truzson 

op dit gebied. 

Ten eerste was de omvang van de wijk bepaald 

door een aantal fysieke barrières. De eerste is de nog 

aanwezige lijn bastions die uit de Zweedse periode stamt. 

Daarnaast loopt de Daugava die de zuidelijke rand van 

de wijk bepaalt. Vanuit de zichtlijnen van de bastions 

worden de assen van de wegen bepaald en op gelijke 

afstand van elkaar verdeeld. Vervolgens wordt haaks 

op deze straten de wijk opgedeeld met drie straten. In 

het midden wordt ruimte beschikbaar gesteld voor een 

nieuwe kerk. De bouw voor alle woningen in dit gebied 

wordt wettelijk beperkt tot houten bebouwing met een 

maximale hoogte van een verdieping. Hier komt een 

interessante ontwikkeling op gang in de vorm van een 

samensmelting tussen Russische wetgeving en lokale 

omstandigheden.

De uiteindelijke verkaveling van de blokken komt 

niet helemaal overeen met de hierboven omschreven 

basisprincipes van het Russisch stedelijk plannen, 

waarbij een gelijkmatige distributie van kavels van 

vergelijkbare grote ingedeeld zijn. Het vanuit het 

Russische Rijk ingebrachte ideaal voor een duidelijk 

raster van straten werd over de bestaande verkaveling 

gelegd die zo min mogelijk werd aangepast. Dit kan 

te danken zijn aan tegenwerking van het Baltisch 

stadsbestuur om eigendomsrechten aan te passen. Het 

resultaat is een wijk die niet gelijkmatig is verkavelt, 

maar een diversiteit aan verkaveling kent van 

verschillende maten en vormen.

Analyse A1 — De morfologie van de buitensteden voor de brand 

van 1812.

Analyse A2 — De brand verwoeste het in het rood gemarkeerde 

gebied, de Maskavas Forstate. De hoofdwegen en rastervormige 

straten van het noordelijke deel werden bewaard.

Analyse A3 — De Maskavas Forstate ondering de grootste 

transformatie en zal nader bekeken worden.
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Analyse B6 — de oude verkaveling resulteerde niet in regelmaat.

Analyse B1 — Maskavas Forstate voor de brand Analyse B2 — de zichtlijnen voor kanonsvuur weden vrijgehouden. 

[a] alleen hout tot een verdieping hoog bouwen toegestaan. [b] 

bouwen niet toegestaan.

Analyse B3 — de hoofdstraten werden aangespast  aan defensieve 

randvoorwaarden.

Analyse B4 — de andere straten werden op gelijkmatige afstanden 

aangebracht. De buitenste vestingwerken werden gesloopt.

Analyse B5 — het resulterend stratenpatroon.

[a]
[b]
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In dit ensemble stond de Kerk van Jezus centraal. 

Na oplevering van de kerk in 1822 was het gebouw 

prominent aanwezig in de wijk. Het achthoekige gebouw 

presenteert een classicistisch gevelbeeld naar alle straten 

die uit de achthoekige basisvorm projecteren. De 

ingang van de kerk is georiënteerd naar de binnenstad 

en de centrale as van deze straat staat in directe visuele 

verbinding met de uit de vijftiende eeuw stammende 

Sint-Peterskerk in Vecrīga. De vleugel van de ingang is 

uitgerust met een portiek dat op vier ionische kolommen 

rust. De gevels van de andere drie vleugels weerspiegelen 

de portiek met vier pilasters. De achthoekige centrale 

ruimte wordt bereikt via een korte gang. Bijzonder 

is dat ook dit gebouw ondanks zijn stijl volledig in 

hout is uitgevoerd, waarschijnlijk in verband met de 

bouwvoorschriften van de voorsteden.

Het modellensysteem voor urbane vormen uit Sint-

Petersburg bevatte situatieplannen voor diverse vormen 

van verkaveling, waaronder driehoekig, vierhoekig, 

vijfhoekig of zeshoekig.
20

In 1808, nog voor de brand, werd er door Sint-

Petersburg besloten het ontwerp van de gevels van 

gebouwen aan banden te leggen. Toen werd gewerkt 

aan het boek Collection of Facades approved by His 

Imperial Majesty for Private Houses in Cities and Towns 

in the Russian Empire.” Dit boek bevatte vijf albums 

met gegraveerde tekeningen die over het hele rijk 

werd gedistribueerd.
21

 In 1809 werden vijfentwintig 

exemplaren van een boek met gevel ontwerpen naar 

Riga gestuurd die als catalogus diende voor de stad
22

. 

Bij het leveren van deze boeken werden de lokale 

autoriteiten, in dit geval het overwegend Duitse 

stadsbestuur, ingelicht dat bouwvergunningen alleen 

mochten worden verleend mits het ontwerp van de 

gevels in lijn stonden met die in het boek. Later werden 

ook boeken uitgebracht met gedetailleerde planmodellen 

Afbeelding 13 — gevel van de Kerk van Jezus in de Maskavas Forštate Afbeelding 14 — Plattegrond van de Kerk van Jezus in de Maskavas Forštate

78 De genealogie van een plek: Riga



voor bijna elk denkbaar gebouw. Deze ontwerpen, 

getekend door Vasili Stasov en de Zwitserse architect 

Luigi Rusca, stonden sterk onder de invloed van de 

Schotse architect William Hastie, die zijn weg naar 

Rusland had gevonden. Hastie was een voorstander van 

strenge bouwvoorschriften binnen elk aspect van urbane 

architectuur.
23

Alle nieuwe gebouwen moesten worden gebouwd 

aan de hand van die voorbeelden. Deze ontwerpen 

bleken niet toepasbaar voor de Letse bevolking, en werd 

er in 1810 een nieuwe versie opgemaakt. Deze boeken 

gaven niet alleen voorbeelden voor de woningbouw 

maar ook voor openbare gebouwen. Desalniettemin 

ondergingen de gevel voorbeelden transformaties om 

toepasbaar te zijn aan de lokale omstandigheden
24

. Aan 

topografische omstandigheden werd in Sint-Petersburg 

gedacht: “The vagaries of local topography or previous 

architectural use of sites would be met by geometrically 

precise elements put together like cubes in a child’s 

puzzle.”
25

 Vooral de klimatologische omstandigheden, 

beschikbare bouwmaterialen en lokale bouwmethodes 

zorgde voor nodige complicaties in de uitvoering van de 

gevelmodellen.

Het resultaat van het implementeren van deze 

strenge regels en de effectieve toepassing leverde een 

eentonig straatbeeld op van houten woningen die 

volgens de neoklassieke stijlregels van het Russische 

Rijk werden ontworpen. Daarnaast veroorzaakte de 

toepassing van een plansysteem volgens voorgelegde 

modellen een kenbare relatie tussen de architectuurstijl 

en de imperialistische neiging van de Russische staat. 

In die periode was de morfologische planning van 

alle aspecten binnen de stad volledig in handen van 

de architecten die in Sint-Petersburg honderden 

gevelmodellen tekenden. De door het Russische Rijk 

opgelegde regels raakte op haast alle vlakken van het 

Afbeelding 15 — dit straatbeeld van een doorgangsweg door de Forstate toont de gevelrepetitie volgens de vastgelegde gevelmodellen. Vooral 

voorbij de kerk aan de rechterzijde komt een reeks woningen langs. De andere gebouwen moeten uit een latere periode stammen, wat mogelijk is 

gezien deze foto na de aanleg van de tramverbinding is gemaakt, de eerste paardentram verscheen na 1885. 
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stedelijk plannen, de straatbeelden die ontstonden waren 

niet alleen te beschrijven als eentonig en wellicht saai in 

hun stilistisch expressie, maar ook de afstanden en opzet 

van de woningen op elke kavel was vastgelegd. Gelijke 

afstanden tussen kavels en bebouwing werden bewaard 

om het doel van een gelijkmatig verdeelde bebouwing en 

een regelmatig ritme van gevels te bereiken. 

Deze periode van ontwikkeling wordt regelmatig 

minachtend beschreven als een manifestatie van een 

Rijk wat Riga tot een duplicaat van andere Russische 

steden transformeerde.
26

 De homogeniteit dat het 

opleverde zorgde voor wel erg eentonige straatbeelden, 

zoals zichtbaar in een negentiende-eeuwse foto van een 

straat in de Sanktpēterburgas Forštate wat vlak voor of 

aan het begin van de verstening van de voorsteden vanaf 

1880 moet zijn genomen. Mededankzij de populariteit 

van een beperkt aantal gevelmodellen – vooral voor 

een een-verdiepingswoning met helend dak en centraal 

dakkapel
27

 – zien we aan de rechterkant van de straat 

een bijzonder lange rij duplicaten staan.

De toepassing van specifieke architectuurstijlen 

en alomvattende morfologische en typologische 

voorschriften door het Russisch Rijk met als doel het 

unificeren van een groot geografisch gebied met de 

Imperiale – dat wil zeggen politieke – ambities, ontstond 

een regionale architectuurdoctrine.

Afbeelding 16 — een gevelmodel die het Russisch Rijk verplicht oplegde voor 

het ontwerp van gevels in alle Russische steden, waaronder Riga.

Afbeelding 17 — een gevel die vermoedelijk is ontworpen aan de hand van 

het hierboven afgebeelde gevelmodel. Sommige aspecten zijn duidelijk anders, 

zo heeft het dak een stijle helling en is de gevel niet vlak, maar bekleed met 

houten planken. Ook zijn luiken toegevoegd aan alle openingen. De proporties 

en plaatsing van openingen komt wel overeen, eveneens de algemeene vorm 

van de gevel.

Afbeelding 18 — Een ets uit 1870 van een aantal houten woningen in de 

Maskavas Forstate.
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STADSLANDSCHAP VANUIT VERSCHILLENDE 

UITHEEMSE TRADITIES

De fysieke gedaante die de stad heeft verkregen 

tot 1860, wanneer door verschillende omstandigheden 

wordt besloten de vestingwerken eindelijk af te breken. 

Dit landschap heeft zijn wortels in verschillende lagen 

van de geschiedenis en zijn ieder vanuit verschillende 

perspectieven en idealen tot stand gebracht. Deze 

hebben zich moeten aanpassen enerzijds aan de fysieke 

omstandigheden van de natuur en de door voorgaande 

generaties opgelegde fysieke omstandigheden. De 

van bovenaf komende plannen zijn tot 1850 vooral 

beïnvloed door de belemmerende maar noodzakelijke 

vestingwerken ter verdediging van de stad.

Toch wisten deze stad morfologische 

ontwikkelingen zich te versmelten met diagonale straten 

die in een hoekige boog rond de binnenstad liepen. Het 

is deze straat, vandaag bekend als de Elizabetesstraat 

dat, samen met het achterliggende stratenpatroon, 

aansluiting bood voor de grootste binnenstedelijke 

transformatie van de stad.

Riga was van oudsher een kolonie die uitbloeide tot 

belangrijke havenstad die internationaal gewaardeerd 

werd. Dit bracht de bijbehorende culturele en dus ook 

architectonische uitwisseling van ideeën met zich mee. 

In deze zin is er van begin af aan al sprake van een 

zeker niveau van internationalisering in de stad. De 

economische belangen die de geografische ligging van de 

stad met zich meebracht droegen bij aan de geopolitieke 

wisselingen die de stad onderging. Dit zorgde ervoor dat 

de stad richting het midden van de negentiende eeuw 

werd geprezen voor haar multiculturele identiteit. 

Vanaf het begin van de negentiende eeuw worden 

ook sociale veranderingen op gang gezet die later veel 

invloed zullen hebben op de politieke verhoudingen in 

de stad en het hele land, wat ook een sterke uitdrukking 

vind in de bebouwing. De eerste stap die daarbij 

hoorden was de afschaffing van de lijfeigendom in 

1819. Dit betekende dat de boerenstand zelf van de 

adel moest huren. Als toevalligheid kwam daarna een 

periode van geregeld falende oogsten. Omdat de boeren 

daardoor hun huur niet konden betalen leidde dit tot 

ongeregeldheden en opstanden. Na het doorvoeren van 

nog meer reformaties kreeg de boerenstand nog meer 

vrijheid en ook het recht om land te kopen met een 

publiek krediet.

Naast de bevrijding van de boerenstand en 

het verlenen van nieuwe rechten werd de inheemse 

bevolking ook opgemerkt door Koerlandse Pastoors. De 

betrekking van de inheemse bevolking had bij de hen als 

politiek doel om meer gelijkheid veilig te stellen met de 

aanwezige Baltische Duitsers met oog op onderwijs en 

gelijkheid voor de rechter en de wet. Tegelijkertijd was 

de Industriële revolutie halverwege de negentiende eeuw 

in volle gang wat de noodzaak voor trein verbindingen 

met het achterland van de stad noodzakelijk maakte.

VEROVERING, OVERLAP EN INMENGING.

De stedenbouwkundige morfologie van Riga 

tot aan het begin van de negentiende eeuw kende 

twee gelijklopende ontwikkelingen, de uitwaaierende 

groei van de binnenstad en de verdichting van de 

buitensteden. Naast de religieus gekleurde ideologische 

achtergrond van de stad stonden militaire en defensieve 

principes op de voorgrond. Stedelijke groei ging gepaard 

met de bouw van verdedigingswerken en pogingen om 

de buitenwijken te organiseren kende voornamelijk 

militaire overwegingen.

De vorm van Vecrīga is voor het grote deel 

vergelijkbaar met die van de meeste oude stadskernen 

van verschillende Duitse steden. De opvulling van 
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die steden kende een internationale kleuring doordat 

stadsgroei gepaard ging met handel. Riga profiteerde 

door haar strategische ligging aanzienlijk van handel 

en scheepsvaart. Ook al was de Hanze er van korte 

duur, het wordt nog steeds als belangrijk hoofdstuk in 

de Letse geschiedenis bestempeld. Het bevestigen van 

die geschiedenis werd dusver doorgezet dat de stad na 

onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie besloot de in 

de tweede wereld oorlog vernietigde Huis van Zwarte 

Hoofden volgens origineel ontwerp te herbouwen. 

Ondanks de recentere kritiek op de herleving van de 

Hanzegeschiedenis met de bouw van het Huis van 

Zwarthoofden is het illustratief voor de acceptatie en 

het eigen-maken van een geschiedenis die voor de Letse 

bevolking die in het teken stond van lijfeigenschap en 

armoede.

De bouwstijlen die tussen de periode van de 

stichting van de stad tot het einde van de achttiende 

eeuw was onderhevig aan de import van buitenlandse 

kennis en de voorkeuren van de klant, wie overwegend 

rijke buitenlandse handelaren waren. De binnenstad, 

zoals gezien in het illustratieve voorbeeld van de 

‘Tris Brali,’ kent een verzameling van geïmporteerde 

bouwstijlen wat het gebied met betrekking tot 

stedenbouwkundige vorm en architectuur uitsluitend 

van uitheemse aard maakt. Riga viel tot het begin van 

de twintigste eeuw binnen wisselende geopolitieke 

gebieden. Ondanks dat bleven de nakomelingen van 

de Duitse kolonisten de belangrijkste posten van het 

stadsbestuur vervullen. Tijdens de eerste periode van 

Letse autonomie tijdens het interbellum waren er enkele 

architecten die, in lijn met de politieke trends van die 

periode, pleitten voor het neerhalen van Vecrīga en het 

herbouwen daarvan met als argument dat het in feite 

geen ware Letse oorsprong kende. Deze nationalistische 

attitude werd niet opgepakt en de binnenstad bleef 

behouden.

De buitensteden bleven tot 1812 moeilijk 

planologisch onder controle te krijgen. Dit werd vanaf 

1812 vergemakkelijkt toen een groot deel van de stad 

in brand werd gezet. Het stadsplan dat daarvoor werd 

getekend en de bouwvoorschriften waren vrijwel geheel 

te danken aan militaire overwegingen. De taal van de 

gevel werd geheel aan banden gelegd met de invoering 

van gevelmodellen die door Russische architecten in 

Sint Petersburg werden getekend. Deze gevelmodellen 

werden zo nauwkeurig mogelijk nageleefd met in 

acht name van uitzonderingen die betrekking hadden 

op klimatologische omstandigheden en beschikbare 

bouwmaterialen. Het verplicht bouwen in hout heeft, 

naast het belang van de export van het materiaal, ervoor 

gezorgd dat het materiaal als regionaal gezien wordt. 

Dankzij dat heeft het onder de bevolking een zekere 

mythische meerwaarde verkregen. Bestaande houten 

gebouwen worden ondanks het tekort aan middelen 

om ze te onderhouden of restaureren, koste wat koste 

bewaard. Aandacht moet worden besteed het feit dat de 

bouw in hout vrijwel geheel een militaire functie diende, 

en dat de bouw in metselwerk na het verlossen van de 

strenge bouwschriften een explosieve ontwikkeling op 

gang zette.

Het gevolg van die gevelmodellen was dat een 

stijl toegepast werd om een imperiale uitdrukking aan 

een geografisch gebied te verbinden. De gevestigde 

orde achtte het ontwikkelen van een eigen ‘regionale’ 

architectuurstijl als doeltreffend voor het verbinden 

van het gebied dat hun politieke invloedssfeer bereikte. 

Het begon allemaal toen Alexander I begin 1803 het 

keizerlijk decreet uitgevaardigde dat alle administratieve 

gebouwen in de hoofdsteden van de provinciale 

staten volgens ontwerp modellen moesten worden 

uitgevoerd.
28

 Dat groeide uit tot de wil totale controle 

over architectonische expressie te onderhouden.
29
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Tekening 7 — Stadsmorfologie Riga 1650
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Tekening 8 — Stadsmorfologie Riga 1750 N
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Tekening 9 — Stadsmorfologie Riga 1815 N
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Tekening 10 — Stadsmorfologie Riga 1860
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hybride
fringe-belt:



89

In dit hoofdstuk wordt naar een inzichtelijk beeld toegewerkt 

over hoe het gebied tussen Vecrīga en het Sanktpēterburgas en 

Maskavas Forštate ontwikkelde tot een op eerste oog generiek 

stadslandschap. Het specifieke gebied dat aanleiding was voor 

de casus selectie van dit onderzoek bevindt zich in dit gebied, 

daarom is het ontwerp, de uitwerking en verdere ontwikkeling 

daarvan belangrijk om de genealogie van de plek goed te 

begrijpen.

Ondanks het feit dat het morfologisch een generiek 

raster volgt met gelijke uitgangspunten als vergelijkbare 

stadsontwikkelingen elders kent Riga toch eigenaardigheden. Er 

wordt getracht inzicht te verkrijgen in die signalementen en dat 

wat daartoe heeft geleid. Tot slot zal beknopt worden ingegaan 

op de stijlontwikkeling van de architectuur in de periode tot 

het interbellum, waarin Letland zijn eerste korte periode van 

nationale autonomie beleeft.



Vanaf 1850 ondergaat Riga haar grootste 

binnenstedelijke transformatie: het platgooien van de 

vestingwerken en het ontwikkelen van dat gebied. Er zal 

getracht worden het ontwerp en de aanleiding daarvan 

inzichtelijke te maken. Daaruit zal blijken dat deze zeker 

overeenkomsten heeft met de door M.R.G. Conzen
1
 

als ‘fringe-belt’ benoemde stadsontwikkeling. Door dit 

gebied in Riga te bekijken met de definitie van de fringe-

Belt in gedachte is het ook mogelijk te begrijpen wat 

voor overeenkomsten en wat voor verschillen deze heeft 

met de generieke kenmerken daarvan.

De fringe-belt in Riga toont unieke kenmerken 

met betrekking tot morfologie, omvang en functionele 

indeling. Dit hangt samen met een aantal zaken: 

ten eerste de economische en sociale situatie, de tijd 

waarin de fringe-belt is aangelegd, de aanwezige 

structuren waartussen deze wordt aangelegd, en wat er 

oorspronkelijk aanwezig was onder de fringe-belt. Ook 

internationale betrekkingen hebben een rol bespeeld bij 

het plan wat terug te zien is in de correspondentie bij het 

ontwerpproces.

Interessant zijn de gelijktijdige ontwikkelingen 

die plaatsvinden in andere grote Europese steden, 

waaronder Kopenhagen en Wenen. De ontwikkelingen 

in deze steden kennen overeenkomsten met die in 

Riga en zullen daarom worden vergeleken worden met 

de in Riga gesignaleerde ontwikkelingen. Daaruit zal 

blijken dat de ontwerpen van deze stadsontwikkelingen 

overeenkomsten hebben in opzet en gedachte. 

Desalniettemin gaat de verdere uitwerking van het 

plan voor Riga een ander pad op dan dat van de andere 

steden, deze verschillen liggen, naast de stilistische 

uitdrukking van de architectuur, vooral in de functionele 

invulling van het gebied met betrekking tot de openbare 

gebouwen.

EEN FRINGE-BELT IN RIGA

In 1936 werd de term ‘stadtrandzone’ voor het eerst 

gebruikt door Herbert Louis om een zone te beschrijven 

die aan een stedelijke rand ontwikkelde en een intensief 

gebruik kende.
2
 Deze term werd vervolgens door 

Conzen verder uitontwikkeld als bruikbaar begrip voor 

het begrijpen van stedelijke ontwikkeling in een periode 

van stagnatie van stedelijke groei.
3
 

De definitie van een fringe-belt is in het kort een 

gebied dat bepaalde functies opvangt op die uit een 

centrum worden verdrongen door te hoge verdichting.
4
 

Hierbij wordt vooral gedacht aan functies zoals 

ziekenhuizen en begraafplaatsen of recreatiefaciliteiten 

als speelvelden, maneges en golfbanen; of utilitaire 

functies.
5

Fringe-belts kunnen worden onderscheiden als 

intramuraal of extramuraal. Dat wil zeggen dat de 

fringe-belt ontwikkeling buiten of binnen een reeds 

Tekening 1 — het gebied dat na de sloop van de vestingwerken ontwikkeld.

ontwikkeld volgens het plan van J.D. Felsko

ontwikkeld later na ontmanteling van de citadel.
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bestaande stadsmuur afspeelt
6
. Het onderscheid tussen 

een intramurale en extramurale fringe-belt is bij de 

ontwikkeling van het gebied rond de oude binnenstad 

van Riga minder vanzelfsprekend. De breedte van het 

onbebouwde gebied buiten de vestingwerken en de 

omvang van de vestingwerken zelf bood ruimte om 

de fringe-belt zowel intramuraal, als extramuraal te 

ontwikkelen. Dat wil zeggen dat deze zowel aan de 

zijde van de binnenstad een ontwikkeling kende en een 

ontwikkeling aan de zijde van de voorsteden. Het is om 

deze reden moeilijk vast te stellen of deze intramuraal 

of extramuraal is, vandaar is er dit geval sprake van een 

hybride fringe-belt.

Esther Gramsbergen betrekt het begrippenapparaat 

van Conzen bij haar analyse van de stad Amsterdam “om 

inzicht te verschaffen in de karakteristieke ontwikkeling 

van de Hollandse stad in de pre-industriële periode.”
7
 

Hierbij stelt zij een binnenstedelijke ontwikkeling 

centraal. Om dit te doen legt zij op heldere wijzen uit 

wat het begrip betekend en wat voor kenmerken en 

classificaties deze kent. Esther Gramsbergen beschrijft 

de fringe belt als volgt: “Fringe Belt development is 

de totstandkoming van een typisch verkaveling- en 

gebruikspatroon rondom een fysieke begrenzing, in de 

meeste gevallen een stadsmuur, ten gevolge van een intern 

stedelijk reorganisatieproces dat plaatsvindt in perioden 

van economische stagnatie.”
8

ECONOMISCHE STAGNATIE ALS GEVOLG VAN OORLOG

Het politieke klimaat rond 1850 was niet voordelig 

voor het Oostzeegebied. Het economische stelsel 

was tegen deze tijd opgebouwd uit handel uit het 

achterland van het Lets gebied – voornamelijk Rusland 

en Kroatië – en de export daarvan naar west Europa en 

Engeland. In aanloop naar en tijdens de Krim Oorlog 

werden deze handelsroutes belemmerd en kromp de 

economische groei van de stad. Het gevolg van deze 

economische krimp was een significante stagnatie in 

de groei van Riga. Naast oorlog in omliggende regio’s 

Afbeelding 1 — uitzicht op Vecriga vanaf de citadel in 1957, voor het slopen van de vestingswerken.
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was er spraken van een aantal opeenvolgende falende 

oogsten die vervolgens tot meerdere opstanden onder de 

bevolking leidden. Ten derde verlaagde de competitieve 

export van goederen uit andere landen de vraag voor 

exportproducten uit Riga. In het kort bevond de 

stad zich door diverse omstandigheden in een nogal 

benauwde economische positie.

Na de afloop van de Krimoorlog begon de 

economische situatie in Riga enigzins te verbeteren. 

Ondanks dat bleek de stad weinig groei mee te maken
9
. 

De toen zittende Baltische Generaal-gouverneur 

Alexandr Suvorov Rimnikski (1804-1882) was een 

voorstander van progressieve ideeën over stedelijk 

ontwikkeling. De verbreding van straten, het platleggen 

van fortificaties en de sloop van bijgebouwen waren 

onderdeel van zijn standpunten. Zijn goede politieke 

banden met het bestuur van de Russische overheid gaf 

hem draagvlak om toestemming te krijgen voor de 

sloop van de vestingwerken en de herontwikkeling van 

het gebied. De taak voor het ontwerp van dit project 

werd neergelegd bij Johann Daniel Felsko, die toen 

Stadsarchitect van Riga was.

Uiteindelijk gaf de tsaar van Rusland Alexander II 

in 1856 toestemming om de vestingwerken te slopen
10

. 

Deze waren in tegenstelling tot andere Europese steden 

tot vrij laat in de negentiende eeuw in stand als gevolg 

van redelijk recente oorlogen in het gebied. Op dit 

moment stond Riga aan het randje van industrialisatie 

en zou de stad een groei in het aantal inwoners kunnen 

ondergaan. Ondanks dat bleven de poorten van de 

vestingwerken tot aan de sloop in gebruik en gingen 

elke avond rond zonsondergang dicht. Hoewel het 

moeilijk te achterhalen is waarom dit is weten we wel 

dat de bevolking die binnen de stadsmuren woonde 

voornamelijk rijke Baltische Duitsers waren die veel 

macht uitoefenden in de stad. Zoals we hebben gezien in 

het voorgaande hoofdstuk woonde de meerderheid van 

de bevolking in de buitenwijken, voornamelijk inheemse 

Letten, Joden en andere immigranten. In Wenen werden 

de vestingwerken tot laat intact gehouden om de 

binnenstad te beschermen tegen bevolkingsopstanden
11

, 

in Riga waren er in de eerste helft van de negentiende 

eeuw ook een aantal opstanden, wat de reden voor het 

behoud van de vestingwerken zou kunnen verklaren.

Als voorstander van progressieve ideeën 

over stedelijke ontwikkeling waren de verbreding 

van straten, het platleggen van fortificaties en de 

sloop van bijgebouwen onderdeel van Rimnikskis 

standpunten.
12

 Gelijktijdig vonden er ook in andere 

Europese hoofdsteden gelijke ontwikkelingen plaats. Na 

toestemming van de Russische overheid op 2 maart 1856 

om de vestingwerken van Riga te slopen werd er binnen 

twee weken door een commissie geleid door de Baltische 

Afbeelding 2 — het eerste plan van J.D. Felsko voor Riga. Afbeelding 3 — verbeterde versie van het plan uit 1864, dat is uitgevoerd
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Duitser Eduard Grimm, burgermeester van Riga, een 

document van veertien pagina’s opgesteld dat de eisen 

van het ontwerp voor het gebied beschreef en werd de 

taak aan Felsko gegeven om deze uit te voeren. Later in 

het proces werd ook ingenieur Otto Dietze betrokken bij 

het uitwerken van het plan.

DE BOULEVARDS VAN JOHANN DANIEL FELSKO

De architect Johann Daniel Felsko was in Riga 

geboren maar bracht zijn studietijd voornamelijk 

door in Kopenhagen, waar hij les kreeg van Christian 

Frederik Hansen. Hier is hij waarschijnlijk in contact 

gekomen met Teophil Hansen, de zoon van zijn 

leermeester, die later betrokken was bij de ontwikkeling 

van de Ringstraße in Wenen
13

. Dit is interessant omdat 

de ontwikkeling van de Ringstraße in Wenen vrijwel 

tegelijkertijd verliep met het neerhalen en inrichten van 

de fringe-belt om de oude binnenstad van Riga.

Het plan van J.D. Felsko had als uitgangspunt 

het verbinden van de Sanpēterburgas Forštate en de 

Maskavas Forštate met de binnenstad. Het definitieve 

plan dat hij samen met Otto Dietze maakte werd 

omschreven in een set van negen tekeningen met 

geschreven uitleg en een raming van de kosten. Felsko 

maakte een geraffineerd en doordacht plan voor het 

gebied met een duidelijk gedefinieerde functionele 

zonering. Het gebied tussen de Sanpēterburgas Forštate 

en de vestinggracht zou worden ingericht met een 

regulier blokkenpatroon waarin publieke gebouwen 

vrijstaand kunnen worden geplaatst. Het gebied tussen 

de Maskavas Forštate en de rand van de binnenstad 

werd bestempeld als ‘economische zone.’ Tussen de 

oude binnenstad en de gracht werd ook een regelmatig 

raster aangebracht die Vecrīga met het nieuwe weefsel 

verbind.
14

Nadat Felsko samen met Dietze hun plan hadden 

uitgewerkt werd dit verder aangepast omdat het te duur 

bleek te zijn. Desalniettemin bleven de hoofdprincipes 

en de functionele zonering van zijn plan bijna 

helemaal intact
15

. Het plan beperkte zich vooral tot het 

gebied tussen de oude binnenstad en de voorsteden. 

De vestingwerken van de citadel werden pas later 

ontmanteld waarna een nieuw plan werd gemaakt voor 

dat gebied.

De herkenning van de belangrijkste toegangswegen 

naar de binnenstad en het op realistische wijze 

verbinden daarvan met de bestaande stratenpatroon 

van de buitensteden toont de aandacht die Felsko 

gaf aan dit belangrijk doel. Omdat het bestaande 

stratenpatroon van de buitensteden in het verleden ten 

eerste vanuit religieuze uitgangspunten en later strenge 

militaire uitgangspunten werden uitgevoerd lagen 

deze grotendeels in lijn met de toegangswegen van de 

binnenstad. Een uitzondering levert een diagonaal op 

die aansluit op de doorgangsweg dat met een plein het 

begin van een brede boulevard markeert dat naar de 

binnenstad loopt.

De belangrijkste as van de stad, wat het midden 

van de binnenstad verbindt met de doorgangsweg die 

door de buitenstad richting het noordoosten loopt werd 

een bijzondere openbare functie gegeven. Het ontwerp 

van het stratenprofiel is breed opgezet en met de nodige 

bomenrijen als monumentale boulevard vormgegeven. 

Aan de rand van de binnenstad werd deze nog een keer 

verbreed met als resultaat een langwerpig centraal plein 

in het midden van het parklandschap.

De zonering van de gebruiksfuncties voor het 

gebied speelde een hoofdrol in het plan van Felsko. Het 

eerste plan kan worden opgedeeld in drie type zones: de 

boulevards, de economische zones en het parklandschap. 

Het parklandschap ligt als een riem rond de binnenstad 
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Tekening 2 — het plan trachte de belangrijke doorgangwegen van de 

voorsteden te verbinden met de bestaande ingangen en bredere straten van 

de binnenstad.

Tekening 3 — in het eerste plan van Felsko waren de stadsblokken in de 

boulevard ruimer opgezet en niet langwerpig, met meer tussenstraten.

Tekening 5 — Een reconstructie van het gebied zoals uitgevoerd – getekend 

aan de hand van stadstekeningen uit 1885 en 1915.  De verkaveling kende 

een rationeel raster van vierkante kavels. De grootste kavels en de gene 

die doorliepen naar de andere kant van het stadsblok boden ruimte voor 

verschillende openbare gebouwen, voornamelijk scholen.

Tekening 4 — in het definitieve plan voor het gebied waren de stadsblokken 

langwerpig met minder tussenstraten. Deze konden meer verkopbare kavels 

opleveren wat nodig was om de kosten voor het plan te dekken.
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tussen twee boulevards die tevens rondom de stad lopen. 

De aangrenzende zones zijn als residentieel gemarkeerd 

en kennen een regelmatig raster. In de residentiele zone 

tussen de park en de voorsteden bevind zich tevens een 

groot wandelpark. Met als scheiding het onregelmatige 

driehoekkavel ligt de esplanade. De economische 

zone werd tussen de oude binnenstad en het oudste 

deel van de Maskavas Forštate geplaatst. Ondanks de 

latere aanpassingen die gemaakt werden om kosten te 

beperken bleef de zonering van de functies in het gebied 

onveranderd. De aanpassingen zijn vooral te vinden in 

een hogere verdichting van de blokken en het vergroten 

van de stadsblokken om meer verkoopbare kavels 

beschikbaar te stellen om de kosten te dekken.

Centraal op het plangebied stroomde nog steeds 

de in circa 1650 aangelegde vestinggracht. Deze 

kronkelende stervormige gracht werd gebruikt om 

een parklandschap aan te leggen. Het was belangrijk 

om voor voldoende oversteken te zorgen om de 

binnenstad en voorstad met elkaar te verbinden. Dit 

werd op vier punten gedaan om zo de hoofdstraten van 

de binnenstad te verbinden met de hoofdstraten van 

de voorstad. Vervolgens werd dit gebied als pittoresk 

stadsparklandschap ingericht. Het gebied werd uitgerust 

met kronkelende wandelpaden die de bewoners van 

beide stadsdelen toegang tot de gracht verleenden, 

met oevers van groen gras die gelegenheid geven 

om nabij het water te ontspannen. Tevens werden er 

op verschillende punten smalle voetgangersbruggen 

over de gracht aangelegd, die haar karakter als brede 

vestinggracht had verruild voor dat van een ‘natuurlijk’ 

kronkelende rivier. De druk van de bolwerken die 400 

jaar dienst hadden gedaan zorgde voor een geschikte 

ondergrond voor de bouw van indrukwekkende 

publieke gebouwen. Daarom werd in het plan voor het 

parklandschap ruimte geboden voor publieke gebouwen 

met culturele functies. Dit bood een geschikte plaats 

voor de bouw van het Opera Huis dat meegenomen 

wordt in de architectuuranalyse van dit onderzoek.

Het gebied aan weerszijde van het parklandschap 

werd ingericht met stadsblokken met een regelmatig 

verdeelde verkaveling. Tussen de gracht en het 

Sanktpēterburgas Forštate werden smalle en 

langgerekte stadsblokken getekend die werden 

gevuld met vrijstaande publieke gebouwen en een 

regelmatige blokkenverkaveling voor de bouw van 

appartementsgebouwen en commerciële gebouwen. 

Tussen het parklandschap en de oude binnenstad 

werden smalle, langwerpige stadsblokken gerealiseerd 

die de oversteekplaatsen over de gracht met de oude 

binnenstad verbonden. Deze blokken werden bestemd 

voor woongebouwen en commerciële gebouwen. 

Eerder was de tweede vestingwerken die om de 

voorsteden heen liep gesloopt en werden tertiaire 

functies van de stad daar naartoe verplaatst. Zo vestigde 

langs de voorsteden van de stad verschillende secondaire 

en tertiaire functies. Voornamelijk grote ziekenhuizen, 

een aantal begraafplaatsen en militaire kazernes waren te 

vinden in een riem om periferie van de voorsteden. 

De fringe-belt die om Vecrīga heen ligt kan gezien 

worden als intramuraal ten opzichte van de voorsteden 

en extramuraal ten opzichte van de binnenstad. Het feit 

dat de ontwikkeling plaatsvond binnen het gebied waar 

de vestingwerken stonden, direct boven het gebied waar 

de vestingwerken stonden en direct buiten het gebied 

waar de vestingwerken stonden. Omdat in de periode 

vanaf 1812 tot 1860 en streng beleid werd gevoerd het 

bouwen op de velden direct buiten de vestingwerken 

verboden was veel ruimte voor nieuwe functies die 

de stad hard nodig had. Omdat de fringe-belt beide 

intramuraal en extramuraal is kan die als hybride 

beschouwen worden. 
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WENEN EN KOPENHAGEN: GENERIEKE STADSPLANNEN 

VOOR EUROPESE HOOFDSTEDEN

Rond de zelfde periode ondergingen ook andere 

grote Europese steden vergelijkbare ontwikkelingen: 

Bremen, Lübeck, Kopenhagen en Wenen
16

. Twee van 

deze stadsontwikkelingen zijn in het bijzonder in 

verband te brengen met die in Riga. De eerste is de 

ontwikkeling van de fringe-belt in Wenen die precies één 

jaar later begon en het tweede is het plan voor de fringe-

belt in Kopenhagen, de stad waar Felsko een deel van 

zijn studietijd doorbracht, dat gelijktijdig ontwikkelde 

als in Riga. Ondanks de verschillen in omstandigheden 

van deze plannen onderling, lijken de plannen veel op 

elkaar.

Het meest interessant van de twee is Wenen, de 

hoofdstad van het toen nog bestaande Oostenrijkse 

Keizerrijk en het symbool van Imperiale macht van 

het gebied. In 1857 schreef Franz Joseph, Keizer van 

Oostenrijk, een brief naar de minister van binnenlandse 

zaken om een ontwerpwedstrijd te organiseren voor 

het ontwikkelen van het gebied waar de vestingwerken 

staan en het onbebouwd gebied daarbuiten. De inhoud 

van deze brief toont de progressieve houding van de 

Keizer, zo bespreekt hij onder andere het belang van 

het verbinden van de bestaande binnenstad met de 

buitensteden, de aanleg van brede straten, het bieden 

van ruimte voor verdreven militaire functies, het bieden 

van voldoende openbare ruimtes, openbare gebouwen 

als musea en kunstgalerijen en overkapte markten. Maar 

wat vooral progressief was dat het om een prijsvraag 

ging waarvoor de beste drie ontwerpen een geldprijs 

konden winnen wat voor veel bekendheid in de pers 

zorgde.
17

Uiteindelijk werden drie ontwerpen gekozen 

waarvoor de ontwerpers allen het zelfde bedrag wonnen. 

Deze drie ontwerpen legden gezamenlijk de basis 

Afbeelding 4 — voorloper voor het definitieve plan van Kopenhagen

Afbeelding 5 — definitief plan stadsuitbreiding Kopenhagen

Afbeelding 6 — het definitieve grundtplan voor Wenen.
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voor het definitief plan dat in 1859 door de Keizer werd 

goedgekeurd. Dit plan werd het ‘grundplan’ genoemd en 

werd over het algemeen goed nagestreefd. Op eerste oog 

lijkt het plan weinig overeenkomst te hebben met het 

plan voor Riga, maar toch zijn er een aantal gelijkenissen 

te vinden in de toepassing van een rondweg en het 

behoud van bestaande gebruikte terreinen zoals het 

militair oefenveld.
18

Naast de uitgangspunt om de stadskern met de 

buitensteden te verbinden had de Keizer met het project 

ook het doel de stad een imperialistische uitstraling te 

geven. Het project zou daarmee de stad weer op de kaart 

zetten na een periode van krimp en verloren economisch 

belang. Er werden grote bouwprojecten uitgevoerd 

in de nieuwe ring die plaats boden voor culturele 

functies zoals musea, toneel en muziek. Ook kregen 

overheidsfuncties nieuwe huisvesting met onder andere 

een nieuw stadhuis en parlement. Aan de belangen van 

militairen werd ook tegemoet gekomen met de bouw 

van een grote kazerne. De onderwijsinstituten die zich in 

het gebied huisvestten waren vooral gericht op het hoger 

onderwijs.
19

In tegenstelling tot Riga was er in Kopenhagen 

geen spraken van planologie voor de buitensteden 

met als resultaat en onoverzichtelijke buitenstad met 

een wirwar aan straatjes en bebouwing. Het gebrek 

aan planning, de groeiende bevolking en de uitbraak 

van cholera in de stad leidde tot het besluit om de 

vestingwerken van Kopenhagen te slopen om ruimte te 

maken voor de bouw. Nadat verschillende architecten 

en bouwcommissies voorstellen hadden gedaan voor het 

gebied werd een door een commissie van specialisten 

ontwikkeld ontwerp in 1866 goedgekeurd. In dat plan, 

wat later verschillende veranderingen onderging om 

het financieel mogelijk te maken, zien we net als in Riga 

een riem van parklandschap waar de oude vestinggracht 

wordt gebruikt. In het plan van Kopenhagen wordt het 

gebied tussen deze riem en de bestaande stadskern niet 

verder ontwikkeld. Wel wordt het gebied daarbuiten 

sterk verdicht. Uiteindelijk bleek dit plan financieel 

en legaal onhaalbaar voor Kopenhagen doordat het 

parkgebied te groot zou zijn. In het geratificeerde 

plan werd het park opgedeeld in kleine stukken met 

daartussen blokkenverkaveling
20

.

Het is in verband met Riga interessant om in te 

gaan op de onderbouwing van de voorlopers van het 

in 1866 gemaakte plan voor Kopenhagen. Daarvoor 

Tekening 6 — een reconstructie van de stadsuitbreiding van Riga ten behoeve van vergelijking met Kopenhagen en Wenen.

parkvoorzieningen stationsgebied havengebied commerciele- en woongebouwen.
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werden twee plannen door de gemeente besproken, een 

kende een hogere verdichting en zorgde voor minder 

verspreiding van de buitensteden en een en het andere 

maakte een scheiding tussen binnen- en buitenstad met 

meer verspreiding van de buitensteden als gevolg. De 

argumenten voor het eerste plan waren voornamelijk 

onderbouwd vanuit militaire overwegingen, die waarde 

hechtte aan korte afstanden. Voorstanders van het 

tweede plan zette het belang van hygiëne in om hun 

keuze te beargumenteren
21

. Het uiteindelijke plan 

lijkt tussen de twee in te zitten. De publieke functies 

die uiteindelijk in het gebied geplaatst werden waren 

een groot ziekenhuis, een aantal musea, en een nieuw 

stadhuis.

EIGENAARDIGE VULLING DOOR UITHEEMSE AMBITIES

De invulling van het door Felsko en Dietze 

gemaakte ontwerp voor Riga verliep dankzij 

de dynamiek in  depolitieke, economische en 

maatschappelijke situatie in de periode tot aan de eerste 

wereld oorlog anders dan in Wenen en Kopenhagen. 

Deze verschillen zitten voornamelijk in de openbare 

functies die zich in het gebied huisvesten en de 

architectuurstijlen die toegepast worden, uitgroeien 

en vervolgens verspreiden naar de buitenwijken. Deze 

activiteiten vinden hun aard in de dynamiek tussen de 

groeiende betrokkenheid van het Russische Rijk met 

hun periferiesteden en de steeds groeiende vrijheden 

van de als inheems te beschouwen Letse bevolking 

die zich in het verleden in een ondergeschikte en 

gestigmatiseerde positie bevond.

De veranderingen die hiertoe leiden zijn het 

gevolg van een drietal factoren. de Baltische Duitsers 

namen als gevolg van de idealen van de Verlichting
22

 

liberaliserende en educatieve maatregelen voor de 

zogenaamd “ontdekte” inheemse bevolking. Daarnaast 

nam de industrialisatie van Riga toe wat een forse groei 1984

1917

1869
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in het aantal Letse inwoners veroorzaakte. Daardoor 

begon het Russische Rijk zich steeds meer zorgen te 

maken over zijn machtspositie waardoor zij diverse 

maatregelen ter Russificatie invoerden. Door het 

verplichte gebruik van de Russische taal in alle lagen 

van de samenleving en het invoeren van educatieve 

maatregelen hoopte het Russische Rijk de multiculturele 

samenleving van Riga op basis van hun eigen idealen 

te assimileren. Het resultaat bleek zowel wat betreft de 

architectuur als de maatschappelijke samenstelling het 

tegendeel te bereiken.

Riga stond in de tweede helft van de negentiende 

eeuw in het teken van industrialisatie. In de buitenwijken 

voorbij waar vroeger de tweede defensielijn stond 

werden fabrieken gebouwd, en de havenfunctie van de 

stad bleef groeien. Dit zorgde voor veel werkgelegenheid 

en trok veel mensen met verschillende achtergronden 

naar de stad. Dit is zichtbaar in de bevolkingscijfers. 

Het aantal bewoners in Riga groeide uit van 102.600 in 

1867 tot 507.000 in 1913
23

. Door deze demografische 

veranderingen was de etnische samenstelling van 

de stad radicaal aan het veranderen. Halverwege de 

tweede helft van de negentiende eeuw werden er in de 

stad drie talen algemeen gesproken. Handel werd in 

het Duits of Russisch gedaan, de hogere klasse sprak 

voornamelijk Duits, en op straat en de arbeidersklasse 

werd voornamelijk Lets gesproken. Alle drie die talen 

waren in de middenklasse vertegenwoordigd.

Naast de groei van de Letse bevolking kreeg deze 

dankzij verschillende opstanden steeds meer vrijheden. 

Na het afbreken van de vestingwerken hadden de Letten 

niet alleen recht op vrij reizen, maar ook recht op het 

eigendom van land, het opnemen van leningen en 

het bedrijven van verschillende ambachten. Hierdoor 

groeide deze bevolkingsgroep niet alleen in aantal, 

maar ook in rijkdom. Er ontstond een steeds grotere 

middenklasse van goed opgeleide Letse burgers die 

graag hun positie in de samenleving wilde bevestigen. 

Dit gebeurde met de oprichting van verschillende 

politieke bewegingen en verenigingen. Ook groeide het 

aantal Letse architecten.

De eerste belangrijke stap tot architectonische 

vrijheid en een toename in de bouwnijverheid was 

het verlossen van het gebied buiten de nu verdwenen 

vestingwerken van de strenge bouwschriften die in 

1815 op basis van militaire overwegingen werden 

gemaakt. Ter vervanging daarvan werden nieuwe 

bouwvoorschriften gemaakt ten behoeve van de 

moderne stedenbouw en het door Felsko ontwikkelde 

plan. De maximale bouwhoogte werd ingesteld op zes 

verdiepingen of eenentwintig meter, en mocht ook 

niet hoger zijn dan de breedte van de straat. Daarnaast 

mocht er in metselwerk worden gebouwd.

In het begin van de invulling van de fringe-belt 

vonden daar slechts twee belangrijke openbare functies 

plaats, het Opera gebouw en een kliniek. Daarnat werd 

het gebied grotendeels gevuld met diverse scholen. 

De bouw van deze scholen – die het gevolg waren van 

de maatregelen van russificatie –gebeurde in beide de 

boulevards tussen het parklandschap en de buitensteden, 

en het parklandschap zelf. Van alle openbare functies in 

het gebied zijn negen van de vijftien publieke gebouwen 

die tussen 1860 en 1899 zijn gebouwd scholen. Twee 

daarvan zijn bijzondere culturele functies, het Opera 

Huis
24

 en de Tweede Russische Theater
25

. Daarnaast 

werd in 1883 een grote Russisch Orthodoxe Kathedraal 

aan de rand van de Esplanade gebouwd, een belangrijke 

verzamelplaats dat vroeger dienst deed als militair 

oefenveld.

In 1880 was de bevolking van Riga bijzonder 

kleurrijk, en het Russische Rijk voelde zich in het 
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Tekening 7 — [rood gemarkeerd] negen van de vijftien openbare gebouwen in de fringe-

belt zijn scholen.

[a]
[b]

[c]

Afbeelding 7 — [a] Het Russische Theater.

Afbeelding 8 — [b] De Russisch Orthodoxe Kathedraal.

Afbeelding 9 — [c] Het Duitse Stadstheater.

 ▶ Duits

 ▶ Lets

 ▶ Russisch

 ▶ Joods

 ▶ Anders

Tabel  — Verschuivingen in etniciteit in Riga van 1867 tot 1913 in procenten.

1867

42,9% 

23,6 % 

25,1 % 

5,1 % 

3,3 %

nationaliteiten 

 in 1881

31 % 

32,8 % 

19,7 % 

12,2 % 

4,3 %

gesproken taal 

 in 1881

39,9 % 

29,5 % 

18,9 % 

8,4 % 

3,8 %

1897

25,5 % 

41,6 % 

16,9 % 

6,5 % 

9,5 %

1913

13,5 %

41,3 % 

19,5 % 

6,6 % 

19,1 %
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nauw gebracht door de groei van het Letse gevoel van 

verbondenheid en de nog steeds dominante positie 

van Baltische Duitsers in het stadsbestuur. Als reactie 

werden verschillende Russificatie maatregelen genomen 

met als basis het onderwijzen van de bevolking in de 

Russische taal en het uitroepen van Russisch als officiële 

taal in het Rijk. Er werden op hoge tempo veel scholen 

gebouwd in de boulevardzones van het plan van Felsko 

ten behoeve van de russificatie van het volk. De Baltische 

Duitsers voelde zich hierdoor in het nauw gedreven, 

vanaf de ene kant door de toenemende welvaart en 

omvang van de Letse bevolking en vanaf de andere door 

de steeds toenemende russificatiemaatregelen.

Culturele en religieuze invloeden van het Russische 

Rijk uitte zich ook in de bouw van publieke gebouwen in 

de fringe-belt. Naast de negen scholen werd een tweede 

Russische Theater en een grote Russisch Orthodoxe kerk 

op twee prominente plaatsen in de fringe-belt gebouwd. 

Dit is te herkennen als een unieke uitwerking van de 

publieke bebouwing van de fringe-belt ten opzichte 

van andere vergelijkbare steden. De nevenfuncties 

die geplaatst worden in de fringe-belt zijn tevens niet 

uitsluitend het gevolg van verdrijving uit de binnenstad, 

maar vooral de politieke ambities van twee gevestigde 

ordes die langzaam hun grip op de stad aan het verliezen 

waren.

Ondanks de toenemende mate van Russificatie 

en de inzet van de Baltische Duitsers die de hoogste 

functies in de stad bekleedden bleek dat de uitwerkingen 

van deze factoren op onverwachte wijze tot het 

afscheiden van Letland van het Russische Rijk en een 

gehele afname van de rol van Baltische Duitsers in het 

Stadsbestuur hebben geleidt. Dit tezamen met het einde 

van de eerste wereld oorlog gaf de voedingsbodem voor 

een nieuwe natiestaat, Letland.

NATIONALE STIJLONTWIKKELINGEN IN RIGA

Het grote aantal academische publicaties met 

betrekking tot de art nouveaux en nationaal romantische 

architectuurbewegingen in Riga toont de waarde 

die daaraan wordt gehecht door Letse kunst- en 

architectuurhistorici. Ook wordt Riga in toeristische 

brochures en gidsen geprezen als architectuurstad 

omdat, zoals in hoofdstuk drie besproken, de stad 

gekenmerkt wordt door een verzameling van diverse 

bouwstijlen die door elkaar heen staan. Dit is vooral 

bijzonder doordat de houten woningbouw dat Riga voor 

1860 kende nog steeds aanwezig is in de buitenwijken.

De uit Sint-Petersburg komende bouwvoorschriften 

en gevelmodellen bleven tot na de sloop van de 

vestingwerken van toepassing. Tot die tijd werd de 

architectuur buiten de binnenstad volgens de door 

het Russisch Koningshuis geprefereerde imperiale 

architectuurstijl gebouwd. De woningen, allemaal van 

hout, hadden zich steeds meer verdicht met als resultaat 

lange, eentonige straten van houten huizen met een en 

verder van de binnenstad twee verdiepingen.
26

 Deze 

strenge bouwvoorschriften golden niet voor Vecrīga 

waar nog steeds uitsluitend in steen gebouwd mocht 

worden. Daar tekende Felsko en andere ‘meesters’ van 

de architectuur belangrijke publieke gebouwen en 

commerciële gebouwen zoals banken en kantoren. De 

bouwstijl was toen in lijn met de heersende trends in 

Duitsland.

Toen de nieuwe bouwvoorschriften buiten Vecrīga 

in werking traden volgde de opvulling van het door 

Felsko en Dietze getekende stadsplan in de zelfde 

stijlstromingen. Circa 1880, toen nieuwbouw echt op 

gang kwam werd er vooral eclecticistisch gebouwd. Het 

neogotiek was daarbij de belangrijkste historische stijl 

waar naar verwezen werd omdat het voor de Baltische 

Duitsers representatief was voor hun etnische wortels. 
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Ook neorenaissance en klassieke architectuurstijlen 

werden toegepast in de architectuur. In het kort was de 

architectuurcultuur van Riga in die tijd in lijn met de 

situatie in andere Europese landen, ‘in welke stijl zullen 

wij bouwen?’

Zoals eerder besproken onderging de maatschappij 

significante veranderingen. De uitwerking hiervan was 

dat de oorspronkelijk ondergeschikte Letse bevolking 

steeds rijker en groter werd. Daarnaast kwamen er veel 

Letse architecten bij. Silvija Grosa
27

, Kunsthistoricus 

en verbonden aan de Letse Kunstacademie in Riga, 

stelt in haar artikel Rethinking National Romanticism 

in the Architecture of Riga at the Turn of the Twentieth 

Century
28

 een kritische vraag over de veranderingen in 

de overheersende architectuurstijl van Riga in de afloop 

van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste 

eeuw. Haar kritische standpunt biedt uitkomsten die 

waardevol zijn ten opzichte van het kritisch regionalisme 

discours dat in dit onderzoek ter discussie wordt gesteld. 

In de eerste decennia van de twintigste eeuw 

ontwikkelde in Riga een eigen Letse architectuurstijl, 

het Nationaal Romanticisme. Deze stijl wordt veelal 

beschouwd als een door Letse architecten gebruikte 

stijlvorming om tot een architectuur te komen die 

typisch en exclusief Lets is.
29

 Echter, kennende de 

complexe sociaal-politieke klimaat die in dit onderzoek 

naar het licht is gekomen zet ook Grosa daar vraagtekens 

bij. Krastins geeft een genuanceerdere beschrijving van 

het nationaal romanticisme: 

“the artistic language of national romanticism 

was so expressive, potent and, most of all, an 

indispensable part of the regional context, 

that it sometimes also showed in the creations 

of local German architects and those of other 

nationalities. Naturally, this reflected not only 

respect for the spiritual endeavors of the core 

ethnic group but also a testimony of essential 

politeness and acculturation.” 
30

Hij bestempeld de stijlvorming van het Nationaal 

Romanticisme in Letland als nauw voorbonden met 

de regionale context, maar erkent de multiculturele 

kwaliteiten als onderdeel daarvan, die soms ook in de 

architectuur te herkennen zijn.

Gezien de situatie van de architectuurcultuur naar 

aanloop van het nationaal romanticisme in Riga in de 

context van een breder geografisch kijkraam, is het 

discutabel hoe regionaal die architectuurstijl is. Aan 

het einde van de negentiende eeuw was er een impuls 

om te bouwen volgens de art-nouveaux principes die 

niet veel eerder in omliggende Europese steden werden 

toegepast. De stijl, die rond 1885 zijn voeten in Riga 

Afbeelding 10 — Nationaal Romanticisme in Riga: spitse topgevels 

en  ronde torendaken. Woongebouw, Architect: E. Laube.

Afbeelding 11 — raamdetail toont tapslopende raamopeningen en 

gegraaveerde geveldecoraties. Woongebouw, architect: E. Laube.
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aan de grond zetten bood een liberalisering van het 

vasthouden aan historische motieven in de architectuur. 

Deze vernieuwende stemming samen met een groeiend 

gevoel van het Lets zijn legde de voedingsbodem voor 

wat nu wordt omschreven als ‘nationaal romanticisme.’ 

De stijl, in essentie een aankleding van reeds bestaande 

woonvormen, ontleende haar taal uit vernaculaire 

architectuur. De filosofische en formele elementen 

daarvan omvatte steile zadeldaken met topgevel, 

taps toelopende gevelopeningen, het gebruik van 

natuursteen, zichtbare elementen in de houtconstructie 

en uit de volkskunsten geleende gevelmotieven
31

.

De conclusie die Grosa
32

 uit haar analyse haalt is 

dat het Nationaal Romanticisme onderdeel is van een 

internationale drang voor een nationale architectuurstijl 

die op verschillende plekken heerste. Zij wijst aan dat de 

elementen die de codes van de stijl vormen een afgeleide 

zijn uit verschillende origine, en dat de representatie 

van volkskunsten in de gevel decoratie wellicht het 

dichtst bij een inheemse kwaliteit komen. De attitude 

en intentie van die architectuur komt sterk overeen met 

gelijke nationale architectuurstromingen in Finland. 

Hieruit kan gesteld worden dat de niet zo zeer spraken 

van een regionale stijl, maar dat de invulling van die 

stijl uitkomst bood voor een regionaal uitdrukking, al 

was deze een analoog en symbolisch. Grosa schrijft het 

volgende: “As to the nature and iconography of concrete 

decorative motifs, the issue is complicated by the fact that 

universal art nouveau was greatly oriented towards local, 

and in that sense also national, motifs.”
33

De hiervoor beschreven verschuivingen in 

bevolkingssamenstelling en samenlevingspositie van 

verschillende komaf ging gepaard met een nieuwe 

kunstbeweging binnen de architectuur, dat van het 

art-nouveaux. Letten werden steeds prominenter 

vertegenwoordigt in onder de ambachtslieden, 

kooplieden, dienstverleners en in de industrie 

waardoor ze langzamerhand de Duitsers verdrongen 

als dominante bevolkingsgroep. De botsing tussen deze 

interne architectuurtraditie en een opkomend gevoel 

voor een nieuwe identiteit leidde uiteindelijk tot de 

beweging van nationaal romanticisme, de architectuur 

waar Riga zich vandaag vooral mee profileert in 

de media voor toerisme. De uitdrukking van deze 

architectuurbeweging vond helaas weinig representatie 

in de fringe belt die in dit onderzoek onder ogen wordt 

genomen. Tot die tijd woonde de inheemse bevolking 

vooral nog in de voorsteden van de stad. Desalniettemin 

zijn er een aantal voorbeelden verspreid tussen de 

overwegend klassieke en eclectische bouw van Baltisch 

Duitse opdrachtgevers.

Deze nationale bewegingen droegen bij aan de val 

van het Russische Rijk en de vorming van nieuwe naties 

in het gebied. Letland vormde voor het eerst haar eigen 

natiestaat. Hier wordt er expliciet geschreven over een 

natiestaat omdat Letland zich sterk afzetten tegen de 

nog aanwezige Duitse elite en Russische bevolking die 

dankzij de bewegingen die daartoe hebben geleid. Karlis 

Ulmanis werd de eerste minister-president van Letland 

en had in eerste instantie als primaire taak het verbinden 

van het volk door het kweken van een ‘eigen authentieke 

cultuur.’ In het interbellum werd door de regering veel 

gedaan om nieuwe invloeden op kunst en architectuur 

vanuit het westen en het oosten buiten te sluiten. De 

gevolgen van zijn invloed op de architectuur leidde tot 

een scheur tussen twee architectuurculturen die elkaar 

weinig meer konden raken. Aan de ene kant een vrij 

progressieve ‘functionalistische’ architectuurbeweging 

die zijn wortels in Duitsland vond, en de klassieke 

architectuur die van oudsher de stad had gevormd tot 

wat het nu was, en ook onder invloed van verschillende 

etnografische vernaculaire invloeden werd beïnvloed in 

de art-nouveaux.
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ECONOMISCHE ZONE: VAN HAVEN TOT MARKT

De laatste verkleining van schaal in de 

stedenbouwkundige analyse van het centrum 

van Riga beperkt zich tot het gebied wat Felsko 

oorspronkelijk als economische zone bestempelde. 

Deze zone, waar het Centrale bus station van de stad 

staat, fungeert vandaag als kleurrijk winkelgebied 

voor diverse inkomstenniveaus en als belangrijke 

openbaarvervoersknooppunt. De economische zone 

werd door Felsko tussen de oude binnenstad en de 

Maskavas Forštate gepland. Het gebied bestaat nu uit 

een verzameling van verschillende gebouwen met als 

meest prominent vijf grote marktpaviljoens. Het gebied 

is aan de oostzijde afgebakend van de oude binnenstad 

doormiddel van een spoorlijn. Een gracht loopt dwars 

door het gebied en kruist de spoorlijn ter hoogte van 

het laatste marktpaviljoen. De westkant van de zone 

sluit het aan op de Maskavas Forštate, een van de oudste 

buitenwijken van de stad.

De architectuur is te onderscheiden in vier 

componenten, ten oosten een aantal rijen pakhuizen die 

nu verschillende functies hebben aangenomen. Verder 

springen de marktpaviljoens in het gebied met hun grote 

vakwerk overspanningen en monumentale pilaster-

gevels in het oog. Het busstation van Riga staat aan de 

westelijke rand van de economische zone, tegenover een 

winkelcentrum met parkeergarage. Aan de overzijde van 

het spoor staat een winkelcentrum met iets verderop het 

trein station dat door de jaren heen ook is ontwikkeld 

tot groot winkelcentrum.

Door het karakter van de stad als doorvoerhaven 

voor handel tussen Het Russische Rijk en west Europa 

was de aanleg van een spoorverbinding was van groot 

belang om het transport tussen Riga en het achterland
34

 

te faciliteren. De Riga-Daugavpils spoorlijn werd 

in 1861 geopend
35

 en liep langs de Daugava rivier. 

Afbeelding 13 — de pakhuizen voor de bouw van de centrale markt, voor 

1930.

Afbeelding 12 — het plan voor het inrichten van de economische zone. 

Afbeelding 14 — gevel en plattegrond van de pakhuizen die als 

eerst werden gebouwd in de economischze zone.
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Daugavpils stond al in verbinding met Moskou wat een 

spoorverbinding tussen Moskou en Riga realiseerde. 

Het verbinden van deze spoorlijn met de stad werd een 

integraal onderdeel van het stadsplan van Johann Daniel 

Felsko voor Riga. In de economische zone werd een 

gebied van pakhuizen gepland met een aansluiting aan 

het spoor en een vernieuwde binnenhaven voor de stad.

Het gebied waarin de economische zone geplaatst 

werd lag tussen een middeleeuwse stadsmorfologie 

en een rastervormige buitenwijk. De indeling van het 

plan zocht de aansluiting vooral met de buitenwijk, 

Maskavas Forštate. Deze wegen werden doorgetrokken 

als raster voor de indeling van de pakhuizen van het 

gebied. De Gogolastraat werd schuin doorgetrokken om 

aansluiting te maken met Vecrīga, de oude binnenstad. 

Aan de zuidkant, ten zijde van de Daugava stonden 

er in de eerste helft van de negentiende eeuw nog een 

aantal gebouwen in een driehoekig gebied waarlangs 

een weg al in verbinding stond met de binnenstad. 

Het is onduidelijk wat voor gebouwen hier stonden 

en wat voor functie die dienden. Een Russischtalige 

reconstructie van het gebied uit 1812 geeft aan dat hier 

een veemarkt stond, terwijl het op de tekeningen van het 

ontwerp voor het gebied uit 1864 als hennepkwekerij of 

opslag wordt aangeduid.

De indeling van de pakhuizen werd in de eerste 

ontwerpsvarianten van J.D. Felsko meegenomen. Hoewel 

deze in de loop der tijd was aangepast bleef de hoofdlijn 

vrijwel gelijk. Een verzameling van gelijkmatig verdeelde 

lange pakhuizen in vier rijen, parallel aan het bestaande 

stratenpatroon van de voorstad en aansluitend op haar 

hoofdwegen, om stedelijke morfologie te behouden. 

Ondanks hun industriële functie werden alle pakhuizen 

ontworpen door een aantal vrij prominente architecten 

in Riga, waaronder Robert August Pflug, Karl Felsko
36

, 

J.F. Baumanis en Reinhold Schmaeling.

Analyse B1 — het stratenpatroon werd in het gebied doorgetrokken. 

Analyse B2 — deze werden gedeeld en met het spoor 

verbonden

Analyse B3 — de verkaveling bood plaats voor pakhuizen 

nabij een nieuwe binnenaven.
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De indeling van het ensemble van pakhuizen werd 

in 1858 vastgelegd in het door de Tsaar goedgekeurde 

herziende ontwerp getekend door Julius August van 

Hagen. De plaatsing en opdeling van de pakhuizen in de 

richting haaks op de Daugava sloot aan op de uit 1812 

stammende wegennetwerk uit de Moskou Voorstad. 

Vervolgens werden deze opgedeeld in drie pakhuizen 

van gelijke grote. De afstand tussen de pakhuizen 

evenwijdig aan de rivier werd bepaald aan de hand van 

de plaatsing van de spoorverbinding. 

De periode waarin dit gebied werd gebouwd 

was de eclectische architectuurstijl gebruikelijk, wat 

haar uitdrukking in industriële panden vond met het 

gebruik van baksteen. De in 1812 opgelegde wetten, 

die ervoor hadden gezorgd dat dit vlakke gebied 

volledig onbebouwd bleef gaf dit een braakliggend 

gebied. Het op het internet gepubliceerde verhaal 

omtrent de geschiedenis van dit gebied beschrijft de 

aanwezigheid van bestaande houten pakhuizen die 

uit 1812 stammen.
37

 Op oude stadskaarten is te zien 

dat deze in het gebied tussen Maskavas straat en de 

oevers van de Daugava lag, het gebied waarop in dit 

onderzoek de aandacht wordt gelegd liggen tussen de 

Maskavas straat en de Gogolastraat. De natuurlijke 

topografie van de omgeving legden weinig eisen op 

en was het vrij spel voor de architecten. Ondanks dat 

verschillende architecten de pakhuizen hebben getekend 

zijn ze op eerste oog vrijwel niet te onderscheiden. Toch 

verschillen deze subtiel aan de hand van de uitdrukking 

van de eigen taal van de architecten.

Dat de pakhuizen van voor de eerste wereld 

oorlog veel op elkaar lijken kwam door de intensieve 

samenwerking tussen de verantwoordelijke architecten 

en de stadsplanners voor het gebied. Deze maakte 

gezamenlijk afspraken over de uitdrukking van de 

gevels. Bij vergelijking tussen de gevels van de pakhuizen 

Afbeelding 15 — Winkels en marktkraampjes aan de oevers van de Daugava 

aan de rand van Vecriga

Afbeelding 16 — Winkelend publiek tussen marktkrampjes langs de oevers 

van de Daugava.

Afbeelding 17 — Deze ongedateerde foto moet na het openen van de centrale 

markt zijn genomen, het gebied langs de oever is bevrijd van de markt in een 

groene strook getransformeerd. 
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die in die periode gebouwd zijn is te zien dat er niet 

veel vrijheid gegeven werd met betrekking tot de eigen 

taal van de architecten. De verschillen zijn subtiel en 

terughoudend. Het zijn voornamelijk gebouwen van 

twee of drie verdiepingen opgetrokken in metselwerk 

met houten balklagen en kapconstructie. 

Direct na de bouw van de eerste pakhuizen 

in het gebied was de functie daarvan duidelijk. De 

pakhuizen waren aangesloten op een aantal sporen die 

in verbinding stonden met een treinverbinding die via 

Daugavpils naar Moskou liep. Ook was er een kleine 

binnenhaven aangelegd op de plek waar de gracht 

van oorsprong breder was. De hele lengte van de kade 

langs de Daugava diende toen als haven, maar het is 

aannemelijk dat deze zich meer op deze plek voor de 

overslag van goederen ging concentreren.

Ondanks de aanleg van een eenduidig gebied voor 

alleen de opslag en overslag van goederen bleek deze 

aan het begin van de twintigste eeuw te klein te worden. 

Omdat er geen ruimte was voor de groei van het 

pakhuizengebied werd ook deze functie uit de fringe-

belt verdreven. Ondanks dat Felsko niet meer betrokken 

was bij het project en niet meer als stadsarchitect 

werkzaam werd naar zijn suggestie geluisterd om 

een nieuw pakhuizengebied in de stadsheide ten 

noordwesten van de stad te bouwen. Dit gebied bood 

voldoende ruimte en de ligging nabij de Daugava maakte 

het een geschikte plek voor de groeiende havenstad. De 

langzame afbouw van het gebruik van de pakhuizen 

in het economisch gebied die hierdoor volgde liep van 

1903 tot 1907, waarna het gebied haar oorspronkelijke 

gebruiksfunctie kwijt was.

Voor de komst van de markthallen werd de markt 

voornamelijk aan de oever van de Daugava gevoerd. Er 

is weinig over deze markt te vinden behalve een beperkt 

aantal foto’s uit verschillende digitale archieven. Er werd 

in een krant beschreven dat de markt zo onhygiënisch 

was geworden dat de stank van rottend vlees zelfs in 

de koude winter niet ontbrak. Deze markt bestond 

voornamelijk uit kleine marktkraampjes die verdicht 

langs het havengebied tussen de oude binnenstad en de 

kade van de Daugava stonden.

Intussen waren er een beperkt aantal pakhuizen 

van het voorheen economisch gebied omgebouwd tot 

woningen, kleine winkels, werkplaatsen en pakhuizen 

voor kleine voedingsproducten zoals eieren en graan. 

Voor de Eerste Wereldoorlog werd besproken om de 

markt te verplaatsen naar dit gebied, maar die gespreken 

werden door de oorlog uitgesteld. In 1922 werd door de 

gemeenteraad besloten dit idee op te pakken. Een van de 

belangrijkste voorstanders hiervan was Klavs Lorencs, 

leider van afdeling handel in de gemeenteraad.

De komst van de markhallen gaf het gebied 

de karakter die het nu heeft. Ondanks de verdere 

opvulling van de economische zone met uiteenlopende 

gebruiksfuncties blijven de markthallen een centraal 

begrip voor de plek. Tijdens de periode van de 

Sovjet Unie werd het treinstation gemoderniseerd en 

uitgebreid, en daarnaast werd het bus station verplaatst 

naar zijn huidige plek. Ondanks het toenemende belang 

van de plek als openbaarvervoersknooppunt blijft de 

marktfunctie dominant.
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ca 1850 — de vestingwerken voordat ze gesloopt waren. ca. 1870 — het stationsgebouw en de pakhuizen.

ca. 1880 — de spoordijk werd aangelegd ca. 1935 — de bouw van de markthallen 

ca. 1960 — Een overdekte buitenruimte biedt uitkomst voor 

marktkraampjes

ca. 1996 — Het gebied buiten de markt is inmiddels helemaal 

verdicht met overkappingen en permanente marktkraampjes.
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Tekening 8 — 2015: De bouw van een groot winkelcentrum aan de overzijde van de spoordijk is de laatste grote ontwikkeling dat in de 

economische zone gebeurde. Ook het treinstation, dat door de jaren heen transformeerde, is uitgebreid met een groot winkelcentrum.
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in een generiek
stedelijk weefsel

artefacten



113

Bij het analyseren van het ontstaan van de ‘economische 

zone’ binnen de fringe-belt ontwikkelen die in Riga voorkomt, 

is zichtbaar geworden dat deze een generiek stedelijk weefsel 

krijgt. De binnenstad, Vecrīga, is uitgewaaierd als typisch Duitse 

‘altstadt’ terwijl de buitensteden langzaam transformeren tot een 

steeds strenger raster van straten. De fringe-belt ontwikkeling 

die de Forštate met Vecrīga verbindt staat in lijn met stedelijke 

transformaties die elders in Europa worden uitgevoerd. En zo 

ontstaat er in Riga een weefsel dat tot zekere mate generiek is. Dat 

was al aan het eind van de negentiende eeuw zo, meer dan een 

half decennia voordat globalisatie opgangkwam.

In dit hoofdstuk wordt een viertal gebouwen behandeld 

die gebouwd zijn in en rondom het geanalyseerd gebied in 

Riga. Eerst het Lets Nationaal Opera en Balet, dat als eerste 

gebouw in de fringe-belt werd gerealiseerd. Daarna de centrale 

markt, een ensemble van overdekte hallen die centraal in de 

economische zone staan. Dan wordt de Academie voor de 

Wetenschappen behandeld, een kenmerkend voorbeeld van 

Stalinistische hoogbouwarchitectuur. Tot slot wordt er gekeken 

naar Stockmann, een groot warenhuis met bioscoop dat in 2003 

werd gebouwd.



Nacionala Opera: 
het toe-eigenen van een cultureel erfgoed

Tijdens de sloop van de vestingwerken werd begonnen aan de bouw van het Operahuis in 

Riga. Het werd in 1861 gebouwd op de plek waar voorheen een van de grootste bastions van 

de linie stond. De reden voor de bouw het Operahuis is vooral te danken aan een toenemende 

vraag naar theaterkunst door de groei van de stad. Voor de bouw van het Operahuis werden 

alle voorstellingen gehouden in de in 1782 gebouwde theaterhal in de binnenstad. De 

capaciteit daarvan schoot halverwege de negentiende eeuw simpelweg tekort en leek de 

bouw van een nieuw theater de beste uitweg. Deze noodzaak ontstond gelijktijdig met de 

goedkeuring voor de sloop van de vestingwerken en de ontwikkeling van Felskos plan voor de 

stad. De sloop van de Neupfort bolwerk legde een geschikte fundering bloot voor een zwaar 

en belangrijk nieuw gebouw. Op het moment van de bouw geheel vrij in een nog op te bouwen 

omgeving.
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Tekening 1 — Het Operahuis in Riga staat op een voormalig bolwerk van de vestingswerken van de stad. Schaal 1:5000 N
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Ondanks dat het Operahuis nu wordt omschreven 

door verscheidende architectuurblaadjes en gidsen voor 

de stad als een van de belangrijkste bezienswaardigheden 

van Riga en sinds de val van de sovjet unie zijn in 1920 

toegekende naam: ‘Latvijas Nacionala Opera un Balets’
3
 

was het nooit bedoelt als plek voor het blootstellen van 

de inheemse bevolking aan de Operakunst. Het was 

gebouwd als het eerste ‘Duitse’ Stadstheater in de derde 

stad van het Russisch Rijk. Dit stond synoniem voor 

spanningen in de eigendomspositie en gebruik van het 

gebouw door de tijd heen, wat het een interessante casus 

maakt voor dit onderzoek die de spanning opzoekt 

tussen de uiteenzetting van regionale invloeden met 

betrekking tot de architectuur.

Na verschillende ontwerpen die te duur uitvielen 

werd de taak overgedragen aan de architect Ludwig 

Bohnstedt
1
. Bohnstedt, geboren in Sint-Petersburg aan 

Duitse ouders, werd na de afwijzing van verschillende 

ontwerpvoorstellen van in Riga wonende architecten 

door de toen Gouverneur Generaal van Riga Alexander 

Suvorov gevraagd om het project te ondernemen. Het 

gebouw, in 2002 door Letse architectuurhistoricus Janis 

Krastins omschreven als “one of the architectural jewels of 

Riga; a real temple to the arts, that was also embodied in 

the buildings architecture.”
2
 was het eerste stenen gebouw 

in de nieuwe stadsontwikkeling. Bohnstedt volgde zijn 

opleiding tot architect in Berlijn onder begeleiding van 

Karl Friedrich Schinkel voordat hij terugkeerde naar 

Sint-Petersburg waar hij de titel vrije kunstenaar wist te 

verkrijgen aan de Kunst Academie.

Afbeelding 1 — deze aanzichtkaart draagt de titel: ‘Deutsches Stadttheater, en is in 1917 ondertekend en verstuurd.
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Tekening 2 — reconstructie van de plattegrond van het Operahuis volgens 

ontwerp van Ludwig Bolstedt. Schaal 1:750.
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Tekening 3 — reconstructie plattegrond van het Operahuis na verbouwing. 

Door een probleem met het gaslicht van het Operahuis brak er een grote brand 

uit. Tijdens herstelwerkzaamheden werd naast het Operahuis een electriciteits-

station gebouwd die op kolen stroom opwekte. Schaal 1:750.
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Afbeelding 2 — de zaal van het oude theater in Vecriga.

Afbeelding 4 — de zaal van het Operahuis biedt veel meer ruimte.

Afbeelding 3— de gevel van het voormalig theater in Vecriga.
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EIGENDOMSRECHT EN GEBRUIKSRECHT

Een door landgoedeigenaren
4
 opgerichte Theater 

Bouw Comité werd verantwoordelijk voor de bouw 

van het Operahuis. De hoofdtaak van dit comité 

was het werven van fondsen voor de bouw van het 

Operahuis wat zij van 1853 tot het begin van de 

bouw in 1860 deden. Ondanks het actief werven van 

fondsen bleek de beslissing van de gouverneur om de 

ontwerpvoorstellen van architecten uit Riga af te wijzen 

funest te zijn geweest voor de financiering. Zij waren 

toch afhankelijk van de Russische goedkeuring voor 

de bouw van het Operahuis. Het ontwerp van Ludwig 

Bohnstedt dat zij goedkeurden bleek achteraf twee keer 

zo hoog als de de kas van het Theater Bouw Comité. Het 

accepteren van fondsen van het stadsbestuur bleek de 

enige uitweg en de eigendom van het theater werd aan 

de stad overgedragen. Ondanks dat bleef het Theater 

Bouw Comité voor een lange tijd de regie houden over 

de invulling van het Operahuis. Dit zorgde er tevens 

voor dat het werd gezien als ‘Het Duitse Theater’. 

Verschillende ‘Grussen aus Riga’ aanzichtkaarten met 

afbeeldingen van het Operahuis worden vergezeld met 

de ondertitel ‘Das Deutsche Stadstheater’.

Het ontwerp was van de hand van de architect 

die later ook de prijsvraag voor het Reichstag in 

Berlijn won.
5
 Het ontwerp was verwant aan een neo-

Griekse architectuurstijl en daardoor vrij omstreden 

in bepaalde kringen van de Duitse hogere klasse. Die 

zagen liever een terugkeer naar een architectuurstijl dat 

de Hanze geschiedenis en de Duitse wortels van Riga 

representeerde, een in baksteen uitgevoerde neogotische 

architectuurstijl.
6
 Het geschrift op de gevel luide als 

volgt: ‘Die Stadt den Darstellenden Künsten.’
7
 In eerste 

instantie is het niet helemaal duidelijk of dit refereert 

naar het gebouw als stad, of dat Riga door de regie 

als centrum van podiumkunsten werd gezien. Dit is 

allebei mogelijk, maar het tweede lijkt meer toepasselijk. 

Riga kende van oudsher een goede traditie van 

podiumkunsten. Wagner zelf heeft voor de bouw van de 

nieuwe theater nog een aantal jaar in Riga gewerkt.

De stadskas werd dankzij de toenemende 

industrialisatie van Riga vooral gevuld met belastingen 

die op fabrieksmedewerkers werden opgelegd. Het 

resultaat geeft een interessant inzicht in de relatie dat de 

inwoners met het gebouw hadden. In eerste instantie is 

het Operahuis in Riga van Duitse wortels, gestoeld op 

een Duitse podiumtraditie dat naar Riga werd gebracht 

door diepgewortelde handelsrelaties. Maar het ontwerp 

van het gebouw was van imperialistische aard door 

de inmenging van het Russisch Rijk die een andere 

architect aanwezen. De fondsen verworven in de Duitse 

gemeenschap waren onvoldoende voor de uitvoering 

van het ontwerp van Bohnstedt, dus werd het resterend 

bedrag uit de stadskas gehaald die vooral gevuld werd 

door belastingen die Letse en Russische arbeiders 

betaalden. Desalniettemin bleef de regie van het theater 

in handen van de Baltische Duitsers, en dat bleef zo tot 

1882.
8
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ONTWORPEN VOOR EEN KLASSENMAATSCHAPPIJ

Het ontwerp van het plattegrond van het Operahuis 

gebouw richtte zich vooral op het behouden van de 

klassenmaatschappij.
9
 In het Operahuis is een duidelijke 

scheiding van routes gemaakt die bij het betreden van 

het gebouw begint. Na de hoofdingang – als portiek 

vormgegeven – zijn aan weerszijde twee trappen die 

ervoor zorgen dat de bewegingen van het publiek van 

elkaar gescheiden wordt afhankelijk van hun zitplaats. 

Dit was zo om te voorkomen dat men van verschillende 

lagen van de samenleving elkaar zouden ontmoeten, 

wat ongemakkelijke situaties zou kunnen opleveren. 

Het balkon aan de buitenzijde van het Operahuis dat 

zich boven de entree bevind is aangesloten aan de grote 

foyer van het Operahuis en was alleen toegankelijk voor 

hogere sociale klassen.

De ingang werd speciaal aangelegd als portiek aan 

een plein voor bezoekers met automobielen of paard-en-

koets. Bezoekers die te voet de opera bezochten werden 

verwacht via de zijingangen de Opera te betreden. Dit 

zorgde voor een verdere scheiding van sociale klassen 

omdat de routes vanaf de zijingangen niet in contact 

komen met de routes vanaf de hoofdingang. Het 

verbeterde wel de ontruimingssituatie van het pand bij 

brand omdat de druk op de hoofdingang met ongeveer 

de helft verminderde. Elk balkon van de zaal had zijn 

eigen garderobe gelegen aan de zijkanten van de zaal. 

Bezoekers die via de zijingangen het pand betraden 

bevonden zich vrijwel meteen in deze ruimte, terwijl 

de bezoekers die via de hoofdingang het pand betraden 

eerst door de foyer van de ingang werden geleid.

Opvallend is dat er veel aandacht besteed is aan 

de portiek van de hoofdingang van het pand. De – 

oorspronkelijk gebogen – portalen die men passeert 

voordat het pand betreden wordt ondersteunt het 

balkon en zes ionische kolommen. De zijingangen zijn 

integendeel vrijwel geheel vrij gehouden van decoratie. 

Tijdens zijn opleiding in Berlijn moet Bohnstedt het 

Deutsche Staatsopera aan de Unter den Linden hebben 

bezocht. Het typologisch gebouw heeft veel gemeen in 

Tekening 4 — De voorgevel van het Operahuis is rijk gedecoreerd en zuiver symetrisch. Schaal 1:750.
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representatie en vorm. Ook deze heeft twee zijingangen 

maar zijn wel aandachtig gedecoreerd. De zijingang 

van het Operahuis in Riga kende geen enkel ornament. 

Bezoekers die via deze ingang het gebouw binnenkwam 

werd tevens niet blootgesteld aan de ervaring van luxe 

als de bezoekers die via de hoofdingang binnen kwamen. 

De gangen die om de zaal heen lag zijn doormiddel 

van deuren zorgvuldig gescheiden van de rest van het 

gebouw. Toegang tot de trappen die op de hoofdingang 

aansluiten zijn niet direct bereikbaar vanaf deze gang.

Direct na de onafhankelijkheid van Letland werd 

het Duitse theater omgedoopt tot ‘Latvijas Nacionala 

Opera un Balets.’
10

 De oorspronkelijke tekst die op 

de gevel stond was al een tijd verwijderd dankzij 

het uitbreken van de eerste wereld oorlog. Vanaf het 

moment dat Rusland en Duitsland in een staat van 

oorlog bekeerde werden zo veel mogelijk uitdrukking 

van Duitse nationalisme in de Russische steden 

verwijderd. 

Tekening 5 — De zijgevel en zijingangen kennen daarentegen nauwelijks decoratie en zijn sober ontworpen. De hoeken van de volume zijn aangezet en de dakranden 

zijn afgewerkt met balustrades.
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TOE-EIGENING VAN EEN CULTUREEL ERFGOED

Zowel gebouw en het instituut werd 

genationaliseerd en als staatsbedrijf ondergebracht. Dit 

leidde tot frustraties onder de nog aanwezige Duitse 

bevolking die het vorderen van het Theatergebouw als 

een aanval op hun eigen culturele erfgoed zagen: “Al 

in 1919 waren de Duitsers gedwongen de conclusie te 

trekken dat hun eigendom plotseling het eigendom van 

het gehele Letse natie werd […] met als resultaat van 

deze obscene intriges dat veel eigendommen verloren 

waren. Het Duitse Opera werd het Letse Staatsopera […] 

deze veranderingen waren diep desastreus vanuit een 

economisch en cultureel perspectief; van nu af aan zullen 

de Letten naar hun buitenlandse bezoekers opscheppen 

over hun eigendommen en monumenten alsof het hun 

eigen ‘culturele’ artefacten zijn.”
11

 De Letten konden tot 

de uitbraak van de Tweede Wereld Oorlog genieten van 

hun eigen theatergebouw. 

In Europa brak de Tweede Wereldoorlog uit en 

Riga bleef weinig anders over dan om in handen te 

vallen van het communistische regime van de Sovjet-

Unie. Daarna werd het theatergebouw omgedoopt tot 

het ‘Letse Socialistische Sovjetrepubliek Staats Opera en 

Ballet.’
12

 Op twee foto’s is te zien hoe het gevelbeeld van 

het Operahuis tijdens de sovjet occupatie is behandeld. 

Grote vlaggen bedekten de zijkanten van de voorgevel 

en de openingen daarin. De kolommen van het portiek 

werden gebruikt als ophanging voor een grote ster 

met hamer en sikkel. In een tweede foto zien we in 

de Letse taal geschreven: “Lang leven de machtige en 

onsterfelijke Marx, Lenin, Stalin en Engels.” Hier zijn de 

ornamentele beelden op de nok van de voorgevel bedekt 

met communistische symboliek. Het geheel van de 

oorspronkelijke uitdrukking die het portiek had – met 

indrukwekkende kolommen, balkon en fronton – werd 

sterk aangetast door die politieke ideologie.

De culturele en historische waarde die aan 

Het Nationale Opera en Ballet wordt gehecht toont 

zich tijdens de uitbreiding van het gebouw in 2001. 

Dit project werd zes jaar na het afronden van een 

grootschalige renovatie om het gebouw na de val van 

de Sovjet-Unie te moderniseren en in oorspronkelijke 

staat te herstellen uitgevoerd. Deze uitbreidingsplannen 

stammen wel uit de Sovjettijdperk. In die tijd 

Afbeelding 6 — Sovjet Unie: “lang leven de machtige en onoverwinnelijke 

Marx, Lenin, Stalin en Engels.”

Afbeelding 5 — Duitse Opera:  “de stad van de podiumkunsten.’”
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bestond er maar een architectenkantoor in Riga, het 

‘komunalprojekts’
13

 waar alle architecten aan verbonden 

waren. Na de onafhankelijkheid van Letland in 1992 

werd het project overgedragen aan Juris Gertmanis. In 

een interview met het nieuwsblad Diena
14

 beschreef hij 

het project als enorm lastig omdat de spelregels door 

de financiële situatie en een enorm discontinuïteit in de 

politiek steeds veranderden. Het project dat uiteindelijk 

werd uitgevoerd slaagde er wel in om een nieuwe 

zaal voor 300 personen, ontsluiting voor artiesten te 

verbeteren, en een geschikte toegang voor invalide 

bezoekers te realiseren voor een bouwsom van 3,5 

miljoen Ls
15

.

Gertmanis omschrijft zijn project als een gebouw 

dat letterlijk tussen de geschiedenis in is geperst. 

Daarmee refereert hij naar het bestaande theatergebouw 

en de in onbruik geraakte schoorsteen. Het nieuwe 

gebouw is verbonden met de twee oude gebouwen 

met een wintertuin. Dit deed hij uit resprect voor de 

historische waarde van de twee gebouwen en deze zo 

min mogelijk fysiek aan te raken. 

Afbeelding 7 — Duitse Opera:  “de stad van de podiumkunsten.’” Afbeelding 8 — Nacionala Opera, na onafhankelijkheid in de jaren negentig.

Afbeelding 10 — plattegrond met het de Germanis ontworpen 

uitbreiding van het Operahuis.
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Centraltirgus: 
transformatie van een Duits Oorlogsreliek

De hergebruik van achtergelaten zeppelinhangars die dienst deden als luchtmachtbasis 

voor de oorlogsmachine van het Duitse leger is een interessant kenmerk in de oorsprong van 

de markthallen in Riga. De relatie van het reliek als overblijfsel van de eerste wereldoorlog 

wordt hier van haar context en gebruiksfunctie losgemaakt en krijgt zo een nieuwe betekenis. 

Deze toevoeging aan een reeds bestaande plek in de economische zone in Riga, die over de 

jaren heen zijn gebruiksfunctie – en daardoor zijn oorspronkelijke identiteit – heeft afgeschud 

kreeg met deze nieuwe toevoeging een impuls die naar het omliggende gebied verspreidde. 

Dit kan omschreven worden als de door Conzen aangevoerde begrip ‘market colonisation’ 

van het gebied. Marktkolonisatie is een proces waarin een marktveld dat zich op een centrale 

plek bevind wordt gekoloniseerd door tijdelijke constructies ten behoeve van de handel. Deze 

worden in de loop van tijd vervangen met permanente constructies.
16

 In het geval van het 

centrale marktgebied van Riga werd dit proces aan de gang gebracht door de financiële positie 

van verkopers en de hoge kosten om binnen te mogen verkopen, Die een vervolg van de 

ambities van de architecten en gemeenteraad geweest lijken te zijn.
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Centraltirgus: 
transformatie van een Duits Oorlogsreliek

NTekening 6 — de hallen van de centrale markt zijn langs de voormalige binnenhaven van de economische zone geplaatst. 

Schaal 1:5000

129artefacten in een generiek stedelijk weefsel







132 De genealogie van een plek: Riga



RELIEK VAN HET DUITSE WEHRMACHT

Tijdens de eerste wereld oorlog maakte Duitsland 

een opmars richting het Russisch Rijk in het 

Oostzeegebied. Het Duitse leger bouwde in Letland 

nabij de huidige grens met Litouwen twee grote 

zeppelinhangaars. Deze hangaars werden na de oorlog 

door de gemeenteraad van het Duitse leger gekocht 

voor circa vijf miljoen Letse roebels. Het door Klavs 

Lorencs in leven geroepen idee was om deze hangaars te 

gebruiken om in de stad een bedekte markt te bouwen. 

Zijn originele idee was om de hele hangaar in haar 

oorspronkelijke formaat te gebruiken met de intentie de 

verouderde sfeer van het gebied te moderniseren met het 

gebruik van moderne stalen constructies. De aanschaf 

van de hangaars stelde vast dat deze gebruikt moesten 

worden voor het project en een internationaal prijsvraag 

werd uitgeschreven om tot een geschikte oplossing te 

komen voor het project. Deze werd met enthousiasme 

ontvangen en er werden veel ontwerpen ingestuurd. 

Uiteindelijk werd architect Pāvils Dreijmanis samen met 

ingenieur S. Žitkov uitgeroepen tot winnaar. 

INTENTIE VOOR MODERNISERING

Dreijmanis was een uitgesproken architect en 

sprak uit tegen de komst uitheemse invloeden als 

architectuurstijlen die vreemd waren ten opzichte lokale 

tradities en de geest van de tijd.
17

 Hij was ook een 

voorstander van het negeren van historisch erfgoed en 

zag de oude binnenstad als een uitheems erfgoed voor 

de Letse traditie. Hij schreef het volgende: “de grootste 

prestatie van de hedendaagse ontwikkeling is het feit, dat 

de oude, verouderde woningen worden vervangen door 

nieuwe, moderne hoogbouw.”
18

 Toch gaat het hier om 

die zelfde man die een reliek van de Duitse bezetting 

in zijn ontwerp zo toepaste dat deze als winnaar werd 

uitgeroepen. Hierbij moet wel vermeld worden dat 

hij het ontwerp op een jongen leeftijd maakte, en dat 

Dreijmanis pas later in de jaren dertig actief werd in de 

architectuurdiscours.

Nadat het ontwerp van Dreijmanis als winnaar was 

uitgekozen werd een speciaal bouwkantoor opgericht 

om het ontwerp uit te werken en uit te voeren. Het 

Afbeelding 11 — De zeppelinhangaars van het Duitse leger tijdens demontage. 
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ontwerp werd vervolgens door de architect A. Pavlovs 

in detail uitgewerkt en kreeg Dreijmanis slechts een 

consulterende rol in het ontwerpproces en tijdens de 

bouw. De ambitie van het project was om moderne 

faciliteiten te bieden zodat producten in een hygiënische 

omgeving konden worden verkocht dat in de winter 

bescherming bood tegen de kou en sneeuw. Daardoor 

moest het gebouw de problemen van de bestaande markt 

oplossingen, waar het zelfs in op de koudste winterdage  

naar rottend 

Het markthallen ensemble bestaat uit vijf paviljoens: 

een vlees paviljoen die los staat van de vier langs de 

gracht, een groentepaviljoen, een zuivelpaviljoen, een 

gastronomiepaviljoen en een vispaviljoen. Deze vier 

paviljoenen zijn via een ondergronds gangenstelsel 

verbonden met elkaar die via twee deuren toegankelijk 

zijn vanaf de kade aan de gracht. Ondergronds waren 

bij de oorspronkelijke bouw een aantal grote koelkasten 

ingebouwd voor de opslag van goederen. Het toepassen 

van deze moderne oplossingen zorgde voor hoge kosten 

in de bouw van het project. Het gebouw diende als 

oplossing om de bestaande markt te vervangen, die sterk 

verdicht en erg onhygiënisch was.

HET DAK EN DE GEVEL

De oorspronkelijke zeppelinhangaars waren 37,4 

meter hoog, 47,2 meter breed en 240 meter lang. Om 

het dak daarvan geschikt te maken voor hun nieuwe 

gebruiksfunctie moest de omvang daarvan worden 

aangepast. De ruimte zou anders veel te groot en 

hoog zijn om een geschikte binnenklimaat voor een 

markt te hanteren. De oorspronkelijke vorm van de 

zeppelinhangaren was vrij rechthoekig. De wanden 

van de hangaars liepen vrij hoog rechtop en het dak 

bestond uit twee vakwerkdelen. De verbindingen zijn 

momentvrij. De gehele constructie ontleende haar 

stabiliteit aan twee dwarsliggers die aan beide kanten van 

het gebouw naar buiten staken. Bij de hergebruik werden 

een aantal stukken van de oorspronkelijke constructie 

weg gesneden en geheel omgekeerd Het resultaat is een 

constructie die uit twee gebogen vakwerken bestaat 

die tegen elkaar leunen. Hierdoor kreeg de kap tevens 

een andere vorm. Deze oogt meer als gebogen. De 

constructie draagt tevens zijn horizontale krachten 

direct over op de fundering en staat niet, zoals op eerste 

vermoede lijkt, te staan op de zware baksteen en betonen 

constructie die er omheen staat. 

De gevels van de markthalen werden geheel om de 

kapconstructie heen gebouwd en werden in baksteen 

en gewapend beton opgetrokken. Het constructietype 

van het dak draagt zijn krachten niet over op de 

voorgevels van de gebouwen, wat ervoor zorgt dat 

deze voornamelijk dienen als klimaatbarrière tussen 

binnen en buiten en als het gelaat van het gebouw. 

De vorm van de topgevel is wel verwant aan de vorm 

van de kapconstructie; het is geen zuivere boog maar 

heeft een hoekige vorm. De boog van de gevel wordt 

ondersteund door zes pilasters die een symmetrische 

Tekening 7 — de dakconsructie zijn aangepast tot een zeshoekige vorm, waarop de gevels aansluiten. De voorgevels van de vier markthallen langs de gracht 

zijn zuiver symmetrisch met 6 pilasters die de topgevel lijken te ondersteunen. De vorm van de dakrand volgt de vorm van de kapconstructie. Schaal 1:750
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Tekening 8 — de centrale markt telt vijf paviljoens. De van oorsprong losstaande hallen zijn door de jaren heen met elkaar verbonden. De vier hallen langs de gracht staan 

in een lichte bocht volgens de bestaande vorm van de gracht. Tunnels bieden aansluiting op een kade bij de binnenahven en lopen onder de hallen door. Deze tunnels 

zijn tevens aangesloten op grote ondergrondse koelcellen.
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Tekening  9 — deze serie is een reconstructie van een gevonden 

archieftekening waarin de aanpassingen die aan de kapconstructie 

is geanalyseerd. Echter blijkt deze niet overeen te komen met wat er 

gebouwd is, deze kent vier dakvlakken, terwijl de markthallen er zes 

hebben.

Tekening  10 — deze serie toont de meest aannemelijke manier waarop de 

kapconstructie is aangepast om er een kleinere overpanning mee te realiseren 

die 6 dakvlakken heeft, zoals toegepast in de Markhallen in Riga.
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Tekening  11 — deze kapconstructie werd omhulst door een massieve gevel van metselwerk en beton. De pilasters 

langs de zijkanten volgen het stramien van de kapconstructie, en de lijn van de topgevel. Verder tonen deze twee weinig 

overeenkomsten in expressie, het ene is een massieve muur en het ander een open vakwerkconstructie. De vakwerk 

contructie draagt zijn belasting tevens direct af op de grond en ontleent alleen zijn stabiliteit aan de gevel.
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compositie opleveren. Op de hoeken van het gebouw 

zijn ingetogen decoratieve patronen aangebracht. Een 

eenvoudige compositie van ribbels en een vertrapte 

vierkante compositie. De symmetrische compositie 

met centrale ingang, grote raamoppervlaktes en hoog 

geplaatste ramen op de begane grond lijken het gebouw 

een monumentaal karakter te geven. Dat de ornamenten 

op de hoeken volgens Krastins
19

 verwijzen naar de 

constructie lijkt ver gezocht. Deze is namelijk een open 

stalen vakwerkconstructie die in vergelijking met de 

gevel veel lichter is; de gevel is massief, solide en zwaar. 

Tevens leidt de constructie haar horizontale krachten 

geheel zelfstandig af naar de grond, en heeft hierbij geen 

massieve gevel nodig.

DE MARKT-KOLONISATIE VAN DE ECONOMISCHE ZONE

De opening van de markt was van groot belang 

voor de tijd. In de hallen werd een grote autoshow 

gehouden, een vervoersmiddel wat in die tijd vooral 

voor de rijkere stadsbewoners toegankelijk was. De grote 

verbetering in de kwaliteit van de markt als overkapte 

ruimte met voldoende faciliteiten stimuleerde die 

bevolkingsgroep om de markt te bezoeken. Het waren 

niet langer alleen werksters, dienstmeisjes en arbeiders 

die de markt bezochten, maar ook rijke landeigenaren, 

handelaars en fabriekseigenaren bezochten de markt.
20

 

De uiteindelijke kosten voor het huren van een 

vierkante meter in de markt kwamen uit op 165 Ls, wat 

in die tijd erg hoog was. Door het bedrag te vergelijken 

met de alternatieven wordt dit duidelijk; zo kostte een 

vierkante meter in de Vidzemes Markt 80 Ls. Er waren 

ook andere handelsplekken beschikbaar die voor 20 

Ls per vierkante meter werden verhuurd.
21

 Ook de 

kosten voor het gebruik van de koelkasten was erg 

hoog. De hoge kosten zorgden ervoor dat weinig boeren 

en verkopers zich een ruimte konden veroorloven. 

Afbeelding 12 — geimproviseerde markkraampjes gebouwd buiten de markt.

Afbeelding 13 — De verkoop van bloemen tijdens de Sovjet-Unie.

Afbeelding 14 — Tegenwoordig zijn er permanente en tijdelijke marktkraamen 

aanwezig. Deze foto toont de zelfde plek als afbeelding 12.
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Zodoende werd de ruimte buiten de markt snel gevuld 

met marktkramen. De te dure koelkasten werden 

daarom ook weinig gebruikt en ongeveer twee derde 

van de goederen die op de markt werden verkocht 

werd op en neer gependeld door de verkopers. Als 

oplossing hiervoor werden er vrij snel na de opening 

1370m2 aan overkapte buitenruimte gebouwd met een 

aantal overkapte ruimtes voor het stallen 170 paard-en-

wagens.
22

De kolonisatie van het buitengebied door 

markthandelaren vergrootte de omvang van de centrale 

markt naar de oude pakhuizen. Het is op deze manier 

dat dit gebied haar eenheid en nieuwe identiteit kreeg 

als grote centrale markt die binnen en buiten werd 

gevoerd. De positionering van de markt paviljoenen lijkt 

hieraan bij te dragen. Door deze haaks op de gracht te 

positioneren en het vijfde paviljoen gedraaid daarnaast; 

ontstonden er tussen de pakhuizen en de nieuwe markt 

twee grote pleinen. Het is niet helemaal duidelijk 

of het de intentie was dat deze werden gevuld met 

marktkraampjes, maar het feit dat er pas later een aantal 

overkappingen werden aangelegd om dit te faciliteren 

lijkt te duiden dat dit in eerste instantie niet echt de 

bedoeling was.

Het gebruik van de markthallen als dominant 

marktgebied in de stad is door de jaren heen onderhevig 

geweest aan veranderingen in de politiek. Ten eerste 

werden in 1941, elf jaar na opening, twee markthallen 

door het Duitse Wehrmacht ingericht als autofabriek 

voor de producent Adam-Opel. Na de Tweede 

Wereldoorlog werden de hallen eigendom van de staat 

en heetten toen de Centrale Kolchoz Markt. Er mochten 

er alleen producten worden verkocht die van de 

collectieve boerderijen afkomstig waren. Het gevelbeeld 

werd aangepast met de nodige borden in het Russisch, 

en de markt werd symbool voor de hele Sovjet Unie. Na 

het uiteenvallen van de Sovjet Unie kreeg de centrale 

markt haar oude gebruiksfunctie weer terug. Het is 

vandaag nog steeds een goed bezochte markt en wordt 

in veel toeristengidsen vermeld als bezienswaardigheid. 

Het prijsverschil tussen de producten die binnen en 

buiten worden verkocht is nog steeds aanwezig. 

Afbeelding 15 — bij de opening van de markthallen werd een grote autoexpositie gehouden. 
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TOE-EIGENING EN VERVREEMDING VAN EEN RELIEK

De ontwikkeling van de centrale markt in Riga is 

interessant in relatie tot het regionalisme discours omdat 

het een spanning te vinden is tussen het inheemse en het 

uitheemse. Ten eerste het vanzelfsprekende: het gebruik 

van de stalen kapconstructie van de zeppelinhangaars. 

Deze zijn niet meer als zeppelinhangaars te herkennen 

omdat deze op inventieve wijze aangepast zijn en 

daardoor een nieuwe vorm aan hebben genomen. De 

intenties die daarbij ten grondslag lagen waren van 

praktische aard, het maken van een geschikte omgeving 

voor het bedrijven van een markt door alle seizoenen 

heen. Het kopen van de kapconstructie om te gebruiken 

om een nieuwe markt te bouwen ontstond vanuit de 

ambitie het gebied juist te moderniseren. De bouw 

van een ander type constructie daar omheen die met 

betrekking tot materiaal en bouwmethode weinig relatie 

heeft met de kap ontvreemdt deze constructie van haar 

oorspronkelijke wortels. 

De komst van de markhallen had tevens een 

grote impact op het gebied. Deze onderging een snelle 

transformatie van ongebruikte zone tot levendig 

marktgebied. De kwaliteit die de markthallen 

toevoegde aan deze beleving zorgde ervoor dat 

mensen uit verschillende lagen van de bevolking 

de markt bezochten. Het is aannemelijk dat zich 

hierdoor een nieuwe sociale dimensie ontplooide in de 

Letse samenleving. De architectonische uitdrukking 

lijkt zich weinig te hebben aangetrokken van een 

inheemse architectuurcultuur. De invloeden die de 

architectuurtraditie van Riga had tijdens de periode 

voor het interbellum is niet zichtbaar. Er zijn geen 

etnografische verwijzingen te vinden zoals die via art-

nouveaux tradities tot het nationaal romantisme leidde. 

De Markthallen zijn enigszins eigenaardig voor 

Riga vanuit een globaal en lokaal perspectief. De 

ongebruikelijke vorm onderscheidt het gebouw van 

de omliggende bebouwing. Echter is dat niet ontstaan 

op basis van regionalistische ambities, maar met de 

ambitie de kwaliteit van de plek te verbeteren en te 

moderniseren zodat de plek relevant blijft in het globaal 

perspectief.

Afbeelding 16 — binnen in de markthallen tijdens de Sovjet-Unie. De ruimte werd ruim ingedeeld met vierkante 

marktkramen. De nodige communistische beelden hingen boven de passages tussen de hallen.
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Latvijas Zinātņu akadēmija: 
vrijstaand hoogbouw in de oudste buitenwijk

Het Wetenschapsgebouw in Riga behoort tot een zestal gelijksoortige voorbeelden 

dat verspreid over de Sovjet Unie werden gebouwd. In 1948 werd in Moskou besloten acht 

nieuwe wolkenkrabbers te bouwen, ieder met hun eigen karakter.
23

 Het gebouw was bedoelt 

als Kolchoz-huis
24

 maar werd vanaf oplevering in gebruik genomen als academie voor 

de wetenschappen. Het gebouw, ontworpen door Osvalds Tilmanis, moest het symbool 

worden van wat het socialistische systeem heeft bereikt. De ‘eerste wolkenkrabber van 

Letland’ is een opstapeling van volumes die verbonden zijn met pilasters die de hoogte van 

het gebouw benadrukken. Het gebouw is vandaag nog steeds in gebruik als academie voor 

de wetenschappen en is een onafscheidbaar onderdeel geworden van de plek. Zijn vorm en 

hoogte zorgen ervoor dat het gebouw zichtbaar aanwezig is in het stedelijk weefsel.
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NTekening 12 — . het gebouw voor de academie voor de wetenschappen neemt een heel stadsblok in en staat daar vrijstaand op. Dit 

volgt niet in lijn met de meeste openbare gebouwen in Riga die het hele blok tot aan de stoep benutten. Schaal 1:5000
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VRIJSTAAND EN LOS VAN DE STRAAT

Een bijzonder houten ensemble van gebouwen werd 

genadeloos met de grond gelijk gemaakt om ruimte te 

maken voor dit gebouw. Het was de oorspronkelijke 

“Russische Markt.” Langwerpige gebouwen langs de 

periferie van het stadsblok met lange galerijen bood een 

overdekte winkelstraat. In de binnenplaats waren een 

verzameling kleine gebouwen geplaatst met winkels. 

Veel kennis over deze markt is niet beschikbaar, maar 

het wordt als verlies ervaren dat deze zijn gesloopt.
25

 

De Russische Markt was overigens net als de meeste 

gebouwen van tussen 1812 en 1860, geheel volgens de 

gevelmodellen van het Russische Rijk gebouwd.
26

De gebruikelijke manier van het plaatsen van 

gebouwen op kavels werd niet doorgezet bij het ontwerp 

van het Wetenschapsgebouw. Het volume heeft een 

T-vormige voetafdruk en werd gecentreerd op het 

stadsblok geplaatst met een ruimer afstand vanaf de 

stoep. Het resultaat is dat het volume niet zo zeer 

onderdeel is van het bestaande blokkenstructuur, maar 

een losstaand object omringd met groenvoorzieningen. 

De afstand vanaf de stoep aan de voorzijde werd 

daardoor breed genoeg voor een lange trap die toegang 

bood tot de verhoogde ingang. Het gebouw biedt vooral 

ruimte voor kantoren maar heeft een aantal bijzondere 

functies. in de achtervleugel is een grote conferentiezaal 

geplaatst en het bovenste dakterras van het gebouw is 

openbaar toegankelijk en biedt uitzicht over de gehele 

stad. De vorm daarbovenop is alleen decoratief bedoeld, 

waarop voor de val van de Sovjet-Unie een grote 

hamer en sikkel was geplaatst. Het hoge volume is een 

opeenstapeling van verkleinde volumes met bovenaan 

een koepel.

Afbeelding 17 — de Russische Markt, een gesloten bouwblok van hout met in de binnenplaats een verzameling kleine gebouwen - werd gesloopt 

om plaats te maken voor het academie voor de wetenschappen. De markt had een collonade rondom de periferie aan de straat. 
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Tekening 17 — plattegrond van de Academie van de Wetenschappen. Schaal 1:750
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Tekening 18 — gevel van de Academie van de Wetenschappen. Schaal 1:750
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Afbeelding 19 — de gevel van het geheel bestond uit een 

groot aantal verschillende keramische elementen en heeft geen 

constructieve werking.

Tekening 13 — het gebouw is een opstapeling en 

schakkeling van geometrische vormen.

Afbeelding 18 — het gebouw werd met modernere methodes 

en materialen gebouwd. De betonskelet trekt op boven waar de 

gevelbekleding wordt bevestigd.
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IDEOLOGISCH AANKLEDEN VAN EEN WESTERSE 

VOLUMESTAPELING

Het gebouw werd volgens moderne bouwmethodes 

gebouwd. De draagconstructie bestaat uit een betonnen 

frameconstructie van kolommen, balken en liggers. 

Het verticale ritme van pilasters op de gevel volgen de 

stramienlijnen van de constructie, behalve bij de hoeken 

van de volumes, waar deze een eigen ritme volgen dat 

er geen te brede vlakken ontstonden in de verticale 

richting. De toepassing van deze pilasters over de hele 

lengtes van de gevels aan alle zijde accentueert de 

verticaliteit van het gebouw. Hierdoor wordt de hoogte 

van het gebouw nogmaals benadrukt.

Ondanks het perspectief dat deze vorm van 

hoogbouw een unieke prestatie voor het toen 

heersende communisme is
27

; is het verwant aan een 

hoogbouwtraditie die in de Verenigde Staten tot stand 

kwam. Dit is niet alleen af te lezen aan de gevel, die 

overeenkomsten vertoont met vooroorlogse hoogbouw 

in New York, maar ook aan de directe betrokkenheid 

van de Russische architect Vyacheslav Oltarzevski
28

 

bij het project. Hij was een hoog geplaatste adviseur 

in Moskou en bracht belangrijke kennis over aan de 

architecten en ingenieurs die bij het project betrokken 

waren. Oltarzevski woonde van 1924 tot 1934 in de 

Verenigde Staten met de officiële taak het bestuderen 

van de moderne bouwtechnieken die daar toegepast 

werden.

Zo is het vrijwel zeker dat het een misinterpretatie 

is om het Wetenschapsgebouw in Riga te beschouwen 

als unieke prestatie van het Sovjetregime, maar 

een versmelting van communistische symboliek, 

nationalistische regionale etnografische symboliek 

en vooral vormen en taal geleend uit de westerse 

‘kapitalistische’ cultuur. “Stalin’s high-rise image was not 

the fruit of the ideology of communism, but the shape 

was borrowed from his worst enemy – Western culture.”
29

 

De morfologische samenstelling van het gebouw is 

vergelijkbaar met de ‘zeven gezusters’ in Moskou. Deze 

werden in Moskou gebouwd om te bewijzen dat de 

hoofdstad van de Sovjet-Unie net zo ontwikkeld als 

westerse steden waren. De Sovjetideologie omschreef 

de westerse wolkenkrabbers als “Tegenstrijdig met 

de kapitalistische maatschappij en haar economische 

verdorvenheid" en "machteloos in het oplossen van 

stedelijke problemen van een vijandige samenleving.”
30

Dat de hoogbouw niet afkomstig is van kennis die 

zich in de Sovjet-Unie ontplooide is aannemelijk, en 

het zelfde geldt voor de vorm en taalelementen van de 

gevel. De opeenstapeling van steeds kleiner wordende 

volumes met daarbovenop een decoratieve torenspits 

is onontkoombaar verbonden met vroege twintigste-

eeuwse Amerikaanse hoogbouw, evenals de verticaliteit 

van uitstekende elementen en pilasters. Maar de 

decoratieve uitwerking van de gevelelementen zijn zeker 

een toepassing van communistische symboliek. 

Opvallend is het hoge kwaliteitsniveau van de 

afwerking hiervan. Het is bekend dat het graniet en 

ceramische gevelbekleding uit fabrieken in de buurt van 

Moskou kwamen, maar over de decoratieve elementen 

is weinig bekend.
31

 Wat wel bekend is dat de familie 

Savalyev betrokken was bij de afwerking van het gebouw. 

Deze familie was afkomstig uit de Letse provincie 

Latgale
32

 en werd in latere communistische publicaties 

geprezen voor hun werk aan een metrostation in 

Moskou.
33

 Naast de aanwezigheid van voldoende 

communistisch-symboliek werden de architecten 

aangemoedigd gestileerde Letse ornamenten zoals 

eikenbladen, dennennaalden, bomen en kransen in het 

ontwerp te betrekken.
34
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Tekening 19 — er wordt geschreven dat de top van de Academie van de wetenschappen een afgeleide is van de toren van het Sint-Peterskerk. 

Door deze naast elkaar te zetten wordt inzichtelijk dat deze allen globale gelijkenissen hebben, zoals de vertrapping tot de top. De vormen van de 

koepels komen niet zo overeen. Die van de Academie heeft een bel-vorm, terwijl die van de Sint-Peterskerk ronder is. 

Tekening 14 — de stapeling van volumes is zichtbaar in de gevel Tekening 15 — de pilasters met regelmatig ritme versterken de 

verticaliteit van de gevel.
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Afbeelding 20 — decoratieve afwerkingen tussen ramen en onder de dakranden tonen het Sovjet-ideaal met hamer-en-sikkels. Afwisselend zijn 

Letse etnografische patronen verwerkt.

Tekening 16  — een systeem van ramen met gelijke grote zijn tussen 

de pilasters geplaatst, waardoor de nadruk op de verticaliteit blijft.
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POST-STALIN, POST-SOVJET

Sinds de onafhankelijkheid van Letland zijn alleen 

de meest prominent een eenvoudig te verwijderen 

symbolen van de Sovjet-Unie verwijderd. Er zijn op 

de decoratieve taferelen die in de gevels verwerkt zijn 

nog steeds hamer-en-sikkels te zien. Het gebouw biedt 

nog steeds onderdak aan de Letse Academie voor de 

Wetenschappen. Het dak is tegen een kleine vergoeding 

toegankelijk voor het publiek als uitzichtpunt over de 

hele stad. Het gebouw heeft wel een aantal bijnamen 

onder de bevolking verkregen, waaronder “de 

verjaardagstaart van Stalin,” “Stalins barok,” “de tand van 

Stalin,” en “het Kremlin.”
35

Toch bestaan er genuanceerdere en waarderende 

beelden van het gebouw bij Letse architecten, die de 

negatieve houding tegenover het gebouw verwijten aan 

de kortzichtigheid om het gebouw alleen in verband te 

brengen met een politieke aanwezigheid van Moskou. 

Tijd en gewenning lijkt hierbij een rol te spelen, zo 

verteld architect Zaige Gaile: “When you live in on 

Dzirnavu iela
36

 for 18 years, getting up in the morning 

and going to sleep in the evening, I could see the Academy, 

I like it. I’m very accustomed to it. I think it is very 

beautiful.”
37

 Het zou met de afstand vanaf het gebouw te 

maken kunnen; dat de monumentaliteit van de vorm en 

zijn silhouet op de horizon te bewonderen is, maar zodra 

de symboliek van politieke aard van dichtbij zichtbaar 

worden, het steeds moeilijker wordt om het gebouw te 

waarderen. 

Alhoewel deze politieke uitdrukking synoniem 

staan voor slechte herinneringen van communistische 

bezetting blijft dit een onderdeel van de geschiedenis 

van de stad, een die met de sloop van het gebouw, of het 

verwijderen van de decoratieve elementen alleen aan het 

zicht wordt onttrokken.
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Winkelcentrum Stockmann: 
een breuk in het stedelijk weefsel

Winkelcentrum Stockmann is een van de meest kritisch ontvangen gebouwen in het 

centrum van Riga. Zowel voor, tijdens en na de bouw van dit winkelcentrum werd er veel 

gediscussieerd over dit gebouw om de manier waarop het afbreuk doet op de bestaande 

traditie van het bouwen in het stedelijk weefsel van Riga. Zelfs vandaag wordt het regelmatig 

negatief besproken onder lokale architecten. Het winkelcentrum werd in 2003 gebouwd in 

opdracht van een groot warenhuisketen uit Finland dat verschillende filialen heeft in zowel 

de Oostzeelanden, Scandinavië en Rusland. In het warenhuis wordt vooral merkkleding 

verkocht en er bevind zich ook een luxe supermarkt waar hoog-geprijsde producten en typisch 

buitenlandse producten te koop zijn die in de doorsnee supermarkt niet verkrijgbaar zijn.

Ook zit de grootste bioscoop van Riga in het gebouw, waar dagelijks in veertien zalen 

actuele Hollywood films worden gedraaid. Ondanks dat het gebouw werkgelegenheid biedt 

voor 400 mensen, en faciliteiten biedt die dagelijks goed bezocht worden, heeft het project vlak 

voor en tijdens de bouw flink onder vuur gestaan. De redenen daarvoor waren uiteenlopend. 

Een belangrijk argument was gebaseerd op de manier waarop het gebouw afbreuk doet op de 

historische ontwikkeling van de stad. Echter blijkt dat het niet zo zeer met een afbreuk van 

het bestaande stedelijk weefsel te zijn, maar simpelweg de manier waarop het situaties voor 

de openbare ruimte oplost. De geschiedenis biedt inzicht in de kansen die het kavel waarop 

Stockmann is gebouwd kan hebben, echter reageert de Stockmann niet op een manier waarop 

die kansen worden benut.
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NTekening 5 — Winkelcentrum Stockmann in stedelijke omgeving. Schaal 1:5000
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Winkelcentrum Stockmann biedt huisvesting aan 

een groot warenhuis, luxe supermarkt en bioscoop. 

Het is geplaatst op een kavel tegenover het station 

waar tot jaren vijftig het bus station van Riga stond. 

Het gebouw is bovenop de gracht gepositioneerd en 

grenst direct aan de spoorlijn. Het is in 2003 gebouwd 

volgens het ontwerp van een samenwerking tussen het 

Letse architectenbureau ‘Postform Projekts Riga’ en 

het Finse bureau ‘Arkkitehtikonttori Petri Pussinen’. 

Oorspronkelijk was hier een parkeergarage gepland, 

waarvan een deel van de fundering al was gebouwd 

maar kon door financiële tekorten niet worden afgerond 

en werd het kavel met fundering verkocht aan een 

andere partij.

Daaropvolgend werd een prijsvraag uitgeschreven 

voor de invulling van de plek, waaruit een selectie van 

drie ontwerpen voorkwamen. Over het derde project 

is weinig bekend, maar het ontwerp die de tweede prijs 

won was gemaakt door het Letse architectenbureau 

Arhis. Zij stelde één continue organische vorm voor die 

niet onderbroken werd. Die vorm zou het gehele kavel in 

beslag nemen, maar er werd in de lengte van het gebouw 

een open passage aangebracht die het stationsgebied met 

het spoorviaduct naar het bus station voor voetgangers 

verbond. In het midden van het volume werd deze iets 

verlaagd als een gebaar voor de aanwezigheid van de 

gracht die het overbrugt. Daarnaast werd de plint zo 

transparant mogelijk gemaakt met de intentie de begane 

grond en passage zo veel mogelijk met de straat en de 

stad te verbinden. Vanuit de galerij zouden de bezoekers 

via liften en roltrappen zich in de verticale richting door 

het gebouw verplaatsen.
38

Tekening 20 — gevel van winkelcentrum Stockmann. Schaal 1:1000

Tekening 21 — plattegrond van winkelcentrum Stockmann. Schaal 1:1000
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TWEE VOLUMES

Het uitgevoerde ontwerp lijkt meer aandacht 

te besteden aan de relatie die het aangaat met de 

omliggende bebouwing en stadsdelen. In plaats van het 

toepassen van een enkel volume dat de gehele lengte 

van het kavel gebruikt is het gebouw opgebouwd als 

compositie van twee volumes die aan de hand van de 

inpassing van het programma en de vorm van het kavel 

zijn opgetrokken. De opdeling van het geheel in twee 

volumes is om de grootte van de massa te compenseren 

en het minder monumentaal te maken.
39

De materiaalkeuze voor de volumes is afhankelijk 

geweest van de omliggende bebouwing. Het volume 

grenzend aan het station is bekleed met een raster 

van lichtbruine keramische tegels met de intentie een 

interessant contrast aan te gaan met het treinstation. 

Het andere volume, waarin een bioscoop met veertien 

zalen is verwerkt, is aan de zijde richting de binnenstad 

uitgevoerd met een geheel glazen gevel. Het idee 

hierachter was om de entree en foyers van de bioscoop 

aan de transparante zijde van de oude binnenstad te 

plaatsen, en de zalen – allen gesloten volumes – tegen de 

achtergevel te plaatsen aan de spoorlijn. Zo zou s ’avonds 

de bioscoop oplichten en goed zichtbaar zijn vanaf de 

straat en binnenstad.
40

Daar waar het volume de gracht overbrugt is de 

hoofdingang voor het gebouw geplaatst. Op deze plek, 

waar de twee hierboven beschreven volumes elkaar 

ontmoeten, is een naar voren hellende glazen gevel 

aangebracht, die vanaf de rooilijn van het kavel naar 

achteren is geplaats. Hierdoor wordt de gracht zichtbaar 

tussen de stoep en de ingang van het gebouw, die via 

een brede loopbrug te bereiken is. Onder het gebouw is 

een smalle loopbrug aangebracht die boven de gracht 

onder het gebouw en de spoorlijn door loopt en bij de 

achterkant van het vleespaviljoen van de centrale markt 

uitkomt. De keuze voor een naar voren hellende gevel 

kwam vanuit de intentie een reflectie van het water van 

de gracht zichtbaar te maken vanaf de stoep langs het 

gebouw.
41

Tekening 22 — het gebouw is opgedeeld in twee hoofdvolumes. De volume gericht op de binnenstad is in glas uitgevoerd met de intentie de 

activiteiten in het foyer van de bioscoop zichtbaar te maken. De volume aan de stationszijde is helemaal gesloten en met oranje tegels afgewerkt.
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Tekening 23 — Stockmann overbrugt met een eenvoudige vakwerkconstructie de gracht. De manier waarop de passage onder het gebouw 

toegankelijk is, is discutabel. De trap sluit niet aan op de stoep maar in een hoek naast de ingang van het warenhuis. De manier waarop Stockmann 

de gracht overbrugt heeft een benauwde onderdoorgang gezorgd die alles behalve uitnodigend is. Het is niet zo zeer de afbreuk van historische 

waarde dat problematisch is, maar het maken van een onbruikbare en ondergeschikte plek naast een gracht die veel kansen biedt.

ONBEANTWOORDE KRITIEK OP HET PROJECT

De jury accepteerde het plan ondanks een aantal 

punten van commentaar. Dit commentaar was vooral 

gebaseerd op de stedenbouwkundige inpassing van het 

gebouw en de problemen die het daardoor veroorzaakte. 

Ten eerste werd er niet enthousiast gereageerd over 

de manier waarop het gebouw de gracht overbrugde. 

Volgens de jury volgde het ontwerp voor de Stockmann 

niet het door Felsko getekende plan uit 1858. Zij 

vonden de groene boulevard die langs de gracht liep een 

waardevolle aanwinst van de stad en vonden dat deze 

uiteindelijk zou moeten worden doorgezet tot waar deze 

uitmondt aan de Daugava aan de andere zijde van het 

spoor. 

Een jurylid spraak kritiek uit over het feit dat 

het ontwerp voor het winkelcentrum niet in lijn zat 

met de morfologie van de blokken zoals toegepast in 

de boulevards van Felskos plan uit 1856. De kritiek 

baseerde zich vooral op de mening dat er geen aandacht 

werd besteed aan de historische stedelijke structuur die 

volgens hen doorgetrokken zou moeten worden tot aan 

de Daugava. Daarbovenop stelde de jury vraagtekens 

over de zin van de loopbrug die onder het gebouw en 

de spoorlijn heen stak, of deze echt uitkomst bood en 

gebruikt zou worden of slechts een formaliteit was om 

te voldoen aan een kwaliteitseis ten opzichte van de 

gracht. Verder werden er opmerkingen gemaakt op de 

manier waarop het gebied rondom het gebouw was 

ingericht. De jury verwachtte dat door de komst van het 

winkelcentrum het voetgangers verkeer rond het drukke 

verkeersplein en het station zou toenemen, wat voor 

gevaarlijke verkeerssituaties zou zorgen.
42

Toch werd het plan doorgezet nadat beloofd werd 

dat het voetgangersprobleem grotendeels zou worden 

opgelost doordat de cliënt aanbood voetgangers tunnels 

onder het drukke verkeersplein aan te leggen die het 

gebouw met het stationsplein en de binnenstad zouden 

verbinden. Alleen hielden de conflicten daarbij niet op. 

Snel volgde verschillende petities om de bouw van de 

Stockmann tegen te houden. Ondanks een petitie en 

een aangespannen proces werd het gebouw uitgevoerd 

omdat de gemeente vond dat de protesten te laat waren 

ingediend.
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JURIDISCHE PROBLEMEN

De eerste gronden waarop een protest werd 

ingediend tegen het project hielden verband met het 

feit dat er weinig mogelijkheid werd geboden voor 

een publieke discussie over het ontwerp, zo werd er 

omschreven dat er geen visualisaties van het project 

openbaar waren gemaakt en dat het ontwerp niet 

toegankelijk was gemaakt voor het grote publiek. 

Met betrekking tot het project zelf werd er vooral 

geprotesteerd over de stedelijke inpassing van het 

gebouw en de mate van respectloosheid die het toonde 

ten opzichte van de geschiedenis van de stad en de plek. 

De petitie werd geschreven op gronden dat het ontwerp 

de bestaande regels niet respecteerde, waarin stond dat 

er niet over de gracht heen gebouwd mag worden en 

dat een bepaalde afstand vanaf de gracht moest worden 

bewaard. Ook het volledige gebruik van het kavel 

werd aangestipt in de protesten over winkelcentrum 

Stockmann.

 Als gevolg van de bouw van Stockmann werden 

ook een aantal grote aanpassingen gemaakt op het 

verkeersplein. De straat werd verbreed van drie naar 

vijf rijbanen waarvan een voor openbaar vervoer 

bestemd is. Verder werden een twee bushaltes naar 

de voorzijde van Stockmann verplaatst om het 

openbaarvervoersknooppunt te decentraliseren. Ook al 

waren dit goede ontwikkelingen, de grootste verrassing 

dat het niet meer mogelijk was voor automobilisten 

om vanaf de grote straat rechtsaf te slaan richting de 

binnenstad.
43

Tijdens dit juridisch proces werd Vilnis Strams
44

 

verkozen tot voorzitter van de stadsplanbureau van de 

gemeente. Vrij snel na zijn aantreden werd het verbod 

op het bouwen over de gracht opgeheven en hadden de 

aanklachten hiertegen geen gronden meer. Opmerkelijk 

is dat Strams ook eigenaar was van het bedrijf 

‘Postindustriālais formalists’ wat later ‘Postform Projekts 

Riga’ werd, het zelfde bureau dat met het Finse bureau 

‘Arkkitehtikonttori Petri Pussinen’ samenwerkte aan het 

ontwerp voor Stockmann.

Afbeelding 21 — van de intentie het onderliggende water te reflecteren met het doel bezoekers in contact te brengen met 

de gracht is geen spraken. Daardoor lijken deze ontwerpskeuzes een formaliteit geweest te zijn.
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Het doel van dit onderzoek was om te bepalen of de 

regionalistische architectuurtheorie van Kenneth Frampton 

uitkomsten biedt om tot een context-gevoelige architectuur te 

komen. Het onderzoek heeft zich gericht op het bouwen van 

een genealogie van een plek. Daarvoor is onderzocht onder 

welke pretenties de stad Riga werd gesticht. Naast een religieuze 

overweging had deze ook een economisch oogmerk. De 

periode daaropvolgend onderging de stad grote transformaties 

onder verschillende ‘buitenlandse’ bewinden. Zo ontstond een 

kenmerkend Duitse stadskern met een bijzondere verzameling 

van voorsteden.

Deze werden met elkaar verbonden middels een 

stedenbouwkundig ontwerp die universele stadsontwerp-idealen 

omarmde. Zo ontstond halverwege de negentiende eeuw in Riga 

een generiek stedelijk weefsel die overeenkomstig is met andere 

Europese steden. Wel onderging deze een eigenaardige invulling. 

Mede door tegenwerkende politieke ambities van twee machtige 

partijen van ‘beschaving’ en de aansterkende ‘cultuur’ van de 

inheemse bevolking – die toenam in aantallen en rijkdom – 

ontstond er spanning in een fragiel geworden samenleving. Een 

voortdurende wisselwerking van invloeden die geen grenzen gaf 

vorm aan een bijzondere en complexe plek in Riga.

Is het überhaupt mogelijk om te spreken van een inheemse 

identiteit die zijn authenticiteit weergeeft in de architectuur, als 

de stad altijd onderhevig is geweest aan dynamiek dat zich zowel 

binnen als buiten geografische grenzen afspeelt? In dit onderzoek 

is in naar voren gekomen dat deze dynamiek grote gevolgen 

heeft gehad op de morfologie van de stad en de architectuur die 

daar invulling aan geeft. Dit hoofdstuk streeft de inzichten uit de 

analyse van de ontwikkeling van een plek in Riga te weerleggen op 

het voorgaande commentaar op het kritisch regionalisme. 



EEN WEERLEGGING VAN ANALYSE OP ARCHITECTUURTHEORIE

Het kritisch regionalisme is een product van kritische reflectie over de dynamiek tussen 

een plek geïnterpreteerd als manifestatie van cultuur, en globalisatie geïnterpreteerd als 

manifestatie van beschaving. Maar daardoor laat het geen kritiek meer toe; het is als het 

ware al het ‘kritisch zijn.’ Een architect kan niet op kritische wijze de regio betrekken in zijn 

ontwerpproces als deze geketend is aan een voorgelegd algemeen waardestelsel voor regio’s. 

Het zorgt ervoor dat een architect op universele – dat wil zeggen op kritisch regionalistische 

– wijze een regio benaderd en waardeert. En in het kritisch regionalisme wordt de waarde 

geplaatst op datgene wat de regio differentieert ten opzichte van anderen.

Kritisch regionalisme is een reactie op universalisering en compenseert de ‘plek-loosheid’ 

en ‘identiteitsloosheid’ die het gevolg daarvan zijn. Alleen is het moeilijk om voor te stellen 

wat ‘plek-loos’ precies is. Frampton lijkt deze term te gebruiken om locaties te beschrijven 

die geen ‘plek-heid’ meer heeft – oftewel dat het niet meer de kwaliteiten van plek heeft die 

Frampton waardeert en daardoor betekenis geeft – alleen hebben locaties altijd ‘plek’. De plek 

is misschien universeel geworden in dat het gelijkenissen heeft met andere plekken, en dit lijkt 

Frampton te beschouwen als datgene wat zogenaamd ‘plek-loosheid’  heeft veroorzaakt. Er kan 

worden besproken over of een plek goed of slecht is, maar niet plek-loos. Het gebruik van deze 

term maakt het een elitair probleem waardoor veel plekken niet meer behoren tot het zijn van 

een plek. Het is net zoiets als het beschouwen van fietshokken als niet architectuur. Het is een 

zoektocht naar het authentieke, maar is net zo authentiek als de andere ontwikkelingen. 

HET HOOGSTE GOED EN HET DOEL VAN HET KRITISCH REGIONALISME

Voordat aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden en bruikbaarheid van een kritisch 

regionalistische architectuurtheorie is er een groter probleem van filosofische aard dat 

besproken moet worden. Daarbij wordt gedoeld op datgene waar een kritisch regionalistische 

benadering als hoogste goed ziet, en de eigenlijke aard van het doel dat impliciet verbonden 

zit aan Framptons voorgestelde benadering. ‘Verschil,’ – expliciet de verschillen tussen regio’s – 

wordt vastgesteld als hoogste goed. En het doel – wat door Frampton als volgt wordt uitgelegd: 

“to mediate the impact of universal civilization […]”
1
 – is impliciet van politieke aard. Dit 

openbaart zich wanneer het geschreven doel in verband wordt gebracht met het hoogste goed: 

“[…] with elements derived indirectly from the peculiarities of a particular place.”
2

Het benadrukken van de verschillen tussen regio’s en hun culturen is onafscheidelijk van 

regionalistische tendensen en dat geldt ook voor het kritisch regionalisme. Dit is te verwijten 

aan de strategie dat het voorstelt in zijn doel de gevolgen van de universele beschaving te 

bemiddelen met architectuur. Frampton schrijft dat een architect zijn inspiratie om tot vorm te 

komen moet vinden in architectonische oplossingen die ‘eigenaardig’
3
 zijn voor hun lokaliteit 

168 De genealogie van een plek: Riga



– dat wil zeggen: uniek en in het algemeen ongebruikelijk vanuit een breder geografisch 

perspectief. Hierdoor berust het impliciet op de intentie om verschillen te benadrukken en te 

preserveren. Het idee voor een kritisch regionalistisch architectuur is daardoor dus afhankelijk 

van de mogelijkheid om architectonische codes te verbinden aan specifieke geografische 

locaties; iets wat Colquhoun
4
 ook aanmerkte met betrekking tot het regionalisme in het 

algemeen. 

Doordat Frampton de architectonische ‘eigenaardigheden’ van een plek aanstipt als 

datgene waarmee het ontstaan van ‘plek-loze’ plekken kan worden weerstaan, stelt hij voor 

dat er gerefereerd moet worden naar dat wat verloven is gegaan. Daardoor wil het kritisch 

regionalisme eigenlijk het herstel van een verleden identiteit doorzetten. Daarmee is iedere 

poging om goed architectuur te maken beperkt door die houding omdat het stelt dat alle goede 

architectuur behoort tot datgene wat een verloren identiteit probeert te herleven. Het lijkt 

goede intenties te hebben door een architect in staat te stellen nieuwe gebouwen te ontwerpen 

die onafscheidelijk zijn voor de plek, maar doet het tegendeel.

Het onderzoeksvraag ontstond met de aanleiding of een regionalistische 

architectuurtheorie zoals omschreven door Kenneth Frampton uitkomst bood om tot een 

context-gevoelige architectuur te komen die navolgt in wat Schwarz bestempelde als exclusieve 

kans van de architectuur, het voortbouwen op dat wat er al is. Het kritisch regionalisme 

geeft de schijn dat het een gelijkgestemde doel nastreeft. Maar als een architect zich kritisch 

regionaal zou inzetten, zou het niet stimuleren voort te bouwen op dat wat er al is, maar te 

zoeken naar dat wat er ooit was. Het kritisch regionalisme legt de architect een manier van 

kijken op die geen inzichten zou kunnen bieden in waarop verder gebouwd kan worden, maar 

te streven te refereren naar wat er ooit was. 

Zo blijkt dat het kritisch regionalisme alleen naar de context kijkt als een specifiek en 

politiek – dat wil zeggen nostalgisch – doel. Het doel van architectuur wordt om de regio 

zoals hij zogenaamd was te doen herleven. Het doet dit niet expliciet, maar is impliciet 

onderdeel van het regionalistisch denken omdat het gebaseerd op het idee om een plek ten 

opzichte van anderen te differentiëren, en dat is niet overeenkomstig met de criteria van goede 

architectuur. De rol als middel dat ‘context’ kan hebben voor het architectonisch ontwerpen 

wordt vervangen. Een architect kan contextuele aspecten niet meer kan inzetten om een 

mooi gebouw te maken voor haar gebruikers, maar zoekt naar verschillen met als doel deze te 

herleven.

Het is daardoor niet te ontkomen dat het zal leiden tot een architectuur dat het doorzetten 

van verschil tussen regio’s ziet als hoogste goed. Zo’n houding politiseert de rol die de context 
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kan hebben voor het ontwerpproces. De context dient hierdoor niet meer als speelveld voor 

een architect die beide informatief is maar ook eisen stelt. Deze positie zorgt ervoor dat een 

architect de regio moet zien als een instituut en dat de architectuur een middel dient te zijn 

waarmee dit instituut zijn aanwezigheid kan bevestigen. Zodra de architectuur een politiek 

instrument wordt is het niet meer van de gebruikers zelf, maar van de ‘lucky few’ die de macht 

en middelen hebben bewoners aan een regionale identiteit vast te ketenen.

KRITISCH REGIONALISME IN DE STAD

De omschrijving van het kritisch regionalisme die Kenneth Frampton geeft duidt een 

respons op een probleem dat niet afspeelt in de marges van de bebouwde omgeving. Bij de 

uitleg over de aanleidingen wordt veelvuldig gesproken over het verlies van plekken aan de 

hand van het gebruik van de internationale stijl als gevolg van een globaliserende economie. 

Frampton refereert naar een activiteit waar het stedelijk weefsel van negentiende eeuw bedekt 

wordt met wolkenkrabbers en kronkelende snelwegen.

Beck heeft bevestigd dat globalisatie een economisch verschijnsel is, wat Sassen ook 

heeft aangewezen. Zij erkent ook de verschuiving in het economisch belang van plaatsen van 

productie naar centra van economische handel, de steden. Een toepassing van het kritisch 

regionalisme is door zijn eigen beredenering verbonden aan de stad. Het betreft hier niet 

zoals Frampton opmerkt in zijn latere zeven punten voor een kritisch regionalisme: “[…] op 

plaatsen waar de universele wereldbeschaving tot zekere hoogte vermeden is.”

In dit onderzoek is het ontstaansgeschiedenis van een plek onderzocht en zijn grotere 

transformaties inzichtelijk gemaakt die betrekking hebben gehad op een specifieke plek. 

Hieruit is een geloofwaardig beeld ontstaan van wat die plek zo heeft gemaakt zoals die is. Het 

onderzoek bestede in het bijzonder aandacht aan gevolgen van een dynamiek tussen inheemse 

en uitheemse invloeden. Met betrekking tot deze dynamiek en de karakter van de genealogie 

van de plek, is deze buitengewoon ‘kosmopolitisch’ geweest. De vorm van het stedelijk weefsel 

is het gevolg van inbreng van buitenaf en de invulling daarvan is een wisselwerking geweest 

tussen de plek en wat daarbuiten staat.

In brede zin kan gezegd worden dat er door de tijden heen er altijd spraken is geweest van 

een vorm van globalisatie, maar wel op basis van andere gronden. In het specifiek is gezien 

hoe verschuivingen in handelsbelangen, expansiedrift, en veranderingen in sociale structuren 

globaliserende werkingen tot stand hebben gebracht. Het resultaat hiervan is dat een plek door 

het toe-eigenen van die uitwerkingen is geworden zoals die nu is. De stedelijke ontwikkelingen 

die plaatsvonden in Riga die als inherent positief te bestempelen zijn stonden bijzonder in 

lijn met de ontwikkelingen die zich buiten haar grenzen afspeelden, en niet op momenten dat 
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behoud van regionale overeenstemming werd nagestreefd. Hierdoor is het evident dat Harris 

een juiste opmerking over plekken maakte toen hij schreef dat – als wij echt goed kijken – 

plekken simpelweg vorm krijgen door talloze ontwikkelingen van buitenaf
5
.

Het draaide daarbij om het inzetten van stedelijke ontwikkelingen om ervoor te zorgen 

dat de stad zijn regionale verbindingen met regio’s daarbuiten aan te sterken. Deze tendens is 

overeenkomstig met het regionalisme dat Saskia Sassen omschreef: “Regionalism then emerges 

as a concept for bridging the global orientation of leading sectors with the various local agendas 

of various constituencies in the region.”
6
 Deze gedachtegang heeft niet de kortzichtigheid die het 

regionalisme van Frampton, Harris of Lefaivre en Tzonis, die juist interne – historiserende – 

belangen van een regio als manifestatie van cultuur, voorop plaatsen.

Het regionaal denken dat Sassen beschrijft heeft weliswaar vooral betrekking op 

economische zaken door dat het doelt op het verbinden van bedrijfssectoren met lokale 

belangen, maar is daardoor niet minder bruikbaar. De fringe-belt ontwikkeling die zich in 

Riga kenbaar heeft gemaakt in dit onderzoek toont dat. De economische status van de stad 

halverwege de negentiende eeuw was ronduit slecht. Het verbinden van Vecrīga met haar 

Forštate bracht hier een einde aan. Naast het verbinden van die drie verschillende stadsdelen 

zette dit de stedelijke ontwikkeling in toon met meer globale stedelijke ontwikkelingen met als 

resultaat een stad die zich zowel economisch als sociaalmaatschappelijk kon ontwikkelen. 

Toen culturele- en identiteits-politieke ambities ontstonden waarbij de toenemende 

diversiteit van de stad als problematisch werd ervaren, begonnen actoren die progressieve 

kwaliteit te ondermijnen. Het gevolg was een identiteitsdynamiek die aan de hand van de 

termen van Castells te omschrijven is. Een legitimerende identiteit van het ‘Russisch zijn’ dat 

door middel van taalrestricties, onderwijs en blootstelling aan Russische theaterkunst en 

religieuze overwegingen werd opgelegd en een Duitse resistente identiteit die trachtte hun 

culturele en daardoor politieke dominantie aan te houden zorgde voor de behoefte voor de 

projectidentiteiten van de Letse bevolking.

DE TRANSFORMATIE VAN HET NATUURLIJK LANDSCHAP

In het onderzoek naar het centrum gebied van Riga is naar voren gekomen dat de stad 

tot aan halverwege de negentiende eeuw – het moment dat een betekenisvol stedelijk weefsel 

zou zijn ontstaan – drie grote transformaties heeft ondergaan. Het eerste was de stichting en 

groei van de postkoloniale binnenstad, het tweede de uitwaaiering en het temmen van de 

voorsteden, en als deerde de grootschalige ontwikkeling van het gebied tussen de twee. 

De uitwerking van het eerste plan blijkt te verwijten aan de aanwezigheid van Duitse 
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kolonisten die met religieuze en economische motieven de stad stichtte en lieten groeien. De 

morfologische vorm daarvan is tevens kenmerkend van een Duitse ‘Altstad,’ met kromme 

straten, kleine pleintjes en dominante kerktorens. De topografie werd voor defensieve redenen 

radicaal getransformeerd, met de aanleg van kunstmatige waterlichamen. De morfologie 

van het stedelijk weefsel van de voorsteden onderging drie belangrijke transformaties. Het 

eerste de poging van het Zweedse rijk een meedogenloos raster over de buitenwijken heen te 

rollen, en de tweede van het Russisch Rijk, waar naast verdedigende ook kerkelijke motieven 

een rol speelden. De derde transformatie volgde na het afbranden van een groot deel van 

de buitenwijken. Deze transformatie volgde voor een deel de vormen van voor de brand en 

voegde stengere maatregelen in voor de verdediging van de binnenstad.

Het neerhalen en verstedelijken van de vestingwerken halverwege de negentiende eeuw 

was de laatste belangrijke transformatie die de stad onderging. Het ontwerp hiervan stond in 

lijn met gelijksoortige transformaties in andere Europese steden. Fundamentele basisprincipes 

zoals het toepassen van brede straten, het aanleggen van ringwegen en het creëren van een 

gezond leefklimaat met parken en openbare voorzieningen zijn hier voorbeelden van. De 

nieuwe straten werden zorgvuldig verbonden met het bestaande weefsel van de binnenstad en 

buitensteden.

En zo ontstond het negentiende-eeuwse stedelijk weefsel van Riga. Een product van 

kolonialisme, verdedigingsmaatregelen, imperialistische ambities en later de universele 

principes van Europees stedelijk plannen. De gevolgen voor het prehistorisch natuurlijk 

landschap waren doortastend. De natuurlijke vorm van het landschap werd geheel vervormd, 

heuvels werden uitgevlakt en rivieren gedempt. Ten eerste ontstond een christelijk landschap 

met kerktorens en akkers, en die werd vervolgens getransformeerd tot een stedelijk landschap. 

Het is dit stedelijk weefsel waar de architect zich nu mee moet bemoeien. 

De negatieve reacties op de bouw van winkelcentrum Stockmann in Riga waren vooral 

gericht op de gevolgen van het praktische aspecten van het generieke stedelijk weefsel, 

en de historische waarde van de gracht stond daarbij niet op de voorgrond. Het ging 

voornamelijk om de kwaliteit van voetgangersverbindingen, veilige oversteekplaatsen en een 

geschikte aansluiting op het wegennet voor de automobilist en het openbaar vervoer. Deze 

moeizame acceptatie was niet gekleurd door de stilistische en morfologische breuk die het 

gebouw maakte ten opzichte van de omliggende negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse 

architectuur. De vraag naar een goed merkenwarenhuis en een grote bioscoop waren tevens 

hoog genoeg om de volgens Ricoeur en Frampton “slechte”
7
 films, winkels en plastic ‘rotzooi’ 

van de universele beschaving in Riga te plaatsen. In de bioscoop worden dagelijks actuele 

internationale films gedraaid, inclusief Letse en Russische ondertiteling.
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Frampton waardeerde de activiteit van het cultiveren van landschap en zag het natuurlijke 

landschap als drager van diepgewortelde prehistorische betekenis. Maar de prehistorische 

vormen van het landschap waren al bij de aanwezigheid van de negentiende-eeuwse stad 

vervaagt met de inbreng van grensoverschrijdende principes van stedelijk plannen. Daarom 

kan er geen spraken zijn van het cultiveren van een prehistorisch landschap. Het gebruik van 

machines bij het uitvlakken van het terrein dat Frampton als onacceptabel bestempeld heeft 

hierdoor ook geen draagvlak meer. Hadden de achttiende-eeuwse stadsbewoners maar zulke 

machines, om de ‘oer-bult’ van Riga uit te vlakken en om de vestinggrachten uit te graven.

DE SCHEPPING VAN EEN PLEK

De geschiedenis zelf schept de rijkdom van een plek. De genealogie van een plek in Riga 

heeft uitgewezen dat de rijkdom van een plek niet alleen de geschiedenis zelf is, maar ook 

in dat wat de geschiedenis geschapen heeft. Het kritisch regionalisme zet zich in datgene te 

ontwijken en richt zich juist op het herstellen van wat ooit was. De huidige toestand van de 

economische zone is een resultaat van een boeiende geschiedenis. En de gebouwen die daar 

vorm aan geven zijn een gevolg van verleden gelegenheden. De acceptatie van deze ingrepen 

door de plek ging niet altijd gemakkelijk maar er is altijd spraken geweest van een vorm van 

toe-eigening. Het nut van deze artefacten heeft een grote rol gespeeld bij deze dynamiek. 

Daarbij is het bij deze gebouwen over het algemeen te beredeneren tot aspecten van praktische 

aard.

Daaraan wordt de plek juist bijzonder omdat het is ontstaan door verschuivingen en 

veranderingen in het gebruik van de plek en dat het niet overeenkomst is met bekende 

typologieën en morfologie die voorkomen op de plek. Pakhuizen dienen tegenwoordig 

als markt, winkel of werkplaats. Deze gebruiksfunctie is een gevolg van leegstand en 

daaropvolgende marktkolonisatie dat op gang gezet was door de oplevering van de 

markthallen. De markthallen zijn met de constructieve elementen van zeppelinhangaars 

gebouwd met de intentie een centrale markt te bouwen die aan de kwaliteitseisen van de 

moderne stadsbewoner. Het diende hygiënisch, beschut, comfortabel en veilig te zijn. Het 

wilde daarmee Riga op de kaart zetten met een modern en vindingrijke overdekte markt, de 

grootste van Europa; en nadrukkelijk niet met een belichaming van geschiedenis en regionale 

identiteit van de stad.

Een globaliserende en aantrekkende lokale economie bood de gelegenheid om een 

modern universeel warenhuis te bouwen aan de rand van het gebied. Dit warenhuis zal nooit 

zijn gebouwd als er geen vraag was voor de gebruiksartikelen die het zou verkopen. Deze vorm 

werd moeizaam geaccepteerd door lokale architecten dankzij de manier waarop het de gracht 

overbrugt, het feit dat het gebruikmaakt van het hele kavel en de lage kwaliteit en slechte 
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vormgeving van de achtergevel. De kritiek op dit gebouw was dus voor het meest gebaseerd 

op de universele waardes van goede architectuur, en niet op aspecten die aan een regionale 

geschiedenis te wijten zijn. Alleen de tegenargumenten met betrekking tot het overbruggen 

van de gracht zou daarmee te maken kunnen hebben, die op een moeizame manier gedaan is 

met als resultaat een ontoegankelijke, donkere en nauwe ruimte die meer overkomt als plek die 

nergens naartoe leidt.

De huidige morfologische toestand van de economische zone is bijzonder. Ondanks de 

herkenbare gelijktijdige stedelijke ontwikkelingen van het omliggend gebied bevinden zich 

op die plek eigenaardige vormen. De markthallen spelen daarbij de hoofdrol. Als er enkel 

gekeken wordt naar de morfologie van de voetafdruk gebouwen die daar plaatsnemen zou het 

gebied niet als samenhangend compositie kunnen worden beschouwd. Op basis van typologie 

staan zij geheel op uiteenlopende takken. De typologie van de in 1880 opgeleverde gebouwen 

zijn gericht op het gebruik als pakhuis. De gebouwen zijn kleiner en langwerpig en voorzien 

van openingen die dienst deden voor het verplaatsen van goederen. De morfologie van de 

markthallen is geheel verwant aan een gebouwtypologie dat niet in Riga thuis hoort, namelijk 

dat van hangaars. 

Toch zijn deze gebouwen verbonden met elkaar. Dit heeft te maken met de groei van 

de stad en haar industrie, de verplaatsing van havenfuncties naar de periferie van de stad en 

de noodzaak voor een nieuw marktgebied. De gevolgen van hoge gebruikskosten binnen de 

markthallen waren dat verkopers zelfgemaakte kraampjes rond de hallen heen opwierpen. 

De groei van de markt naar buiten nam de pakhuizen over, deze werden door deze markt-

kolonisatie bij de markthallen betrokken.

De genealogie van de plek toont dat de vorm en betekenis van de plek juist is ontstaan 

vanuit een dynamiek die het gevolg is van inbreng buiten regionale grenzen. Op de plek 

die hier is onderzocht is inzichtelijk geworden dat de complexiteit daarvan hoog is en is 

daardoor slechts globaal in kaart te brengen. In Riga hebben we voorbeelden geïdentificeerd 

van kolonisatie, handelsverdragen, annexatie en expansiedriften, oorlog, imperialisme, 

cultuurfilosofische stromingen, onafhankelijkheid en simpelweg onhandige – onvoordelige – 

geopolitieke situaties. De aarden van deze toe-eigeningen en de daarbij horende invloed op de 

architectuur vormt met regelmaat een spanning in de regio, maar lijkt met de tijd op te lossen 

en zich te herschikken tot een enigszins stabiele omgeving. Het verder verdiepen naar de 

artefacten van Riga leveren alleen momentopnamen op.

Deze momentopnamen bieden inzicht in wat voor grondslagen de gelegenheid bieden 

voor het ontstaan van de plek, en zijn van karakter kenmerkend voor de plek en de regio. Bij 
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de architectonische invulling is er spraken van het integendeel. De stilistische uitdrukkingen 

van de pakhuizen zijn een gevolg van de strenge afspraken die gemaakt waren tussen 

gelijkgestemde prominente architecten, en de plaatsing en vorm waren het gevolg van de 

manier waarop het stratenpatroon zou overlappen met rails die de binnenhaven verbonden 

met de hoofdspoorlijn. De constructie van de markthallen is een gevolg van de hergebruik 

van een achtergelaten oorlogsreliek van het Duitse leger. Het is niet vanzelfsprekend om deze 

uitdrukkingen als een culturele uiting van de stadsbewoners te bestempelen. Wel is het evident 

dat de lokale omstandigheden van de gelegenheid de mogelijkheid boden om een uitheems 

voorwerp toe te eigenen en in te zetten om een nieuwe plek te vormen.

Het gebouw voor de Academie van de Wetenschappen is hier een voorbeeld van. De 

positie van Gaile is een van nuance en ruimdenkendheid doordat haar waarde-stelling verder 

reikt dan slechts het regionaal politieke. In haar verklaring is af te leiden dat zij het gebouw 

waardeert aan de hand van universele architectonische aspecten die het gebouw schoonheid 

geven. Verdere uitleg hierover ontbreekt maar het is voorstelbaar dat deze te maken heeft 

met de goed geproportioneerde opstapeling van volumes, de symmetrie van het gevelbeeld, 

de benadrukking van hoogte door verticale pilasters en de plaats die het gebouw daarmee 

inneemt op de horizon.

DE LOKALE SCHOOL EN DE TOE-EIGENING VAN STIJL

Frampton spreekt bondig over het belang om de ‘lokale school’ in acht te nemen om tot 

een kritisch regionalistische architectuur te komen. Wat Frampton precies meent wanneer hij 

spreekt over de lokale school is niet heel duidelijk, hij spreekt er over als discours en suggereert 

impliciet dat het een tot stand gekomen lokale architectuurcultuur betreft. Het is aannemelijk 

dat hiermee bedoelt wordt de architectonische codes en regels die onderdeel uitmaken van de 

bestaande kennis van lokale architecten. De lokale school is een product niet van zijn lokaliteit 

alleen, maar zijn lokaliteit als onderdeel van een meer universeel systeem. 

Naast de Europese karakter van de ontwikkeling van het stedelijk weefsel zijn er twee 

specifieke gebeurtenissen in de analyse van Riga naar voren gekomen die inzicht geven in 

hoe die lokale school is gevormd vanuit een breder perspectief dan slechts datgene wat op 

lokaal niveau afspeelt. De eerste is de imperialistische uitdrukking die de architectuur kreeg 

met de komst van gevelmodellen uit Sint-Petersburg, die expressie gaven aan de houten 

architectuurerfgoed van Riga; en het tweede het gebruik van de stijl bevrijdende gedachtes 

van het art-nouveaux, die vorm hebben gegeven aan de een-derde van de bebouwing in het 

centrumgebied. Het eerste was erg bindend en bood weinig ruimte voor interpretatie, mede-

dankzij het feit dat het duidelijk van bovenaf werd opgelegd. Het tweede lijkt bevrijdend te zijn 

geweest van bestaande architectuurconventies en lijkt vooral van onderop te zijn ontstaan, als 
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gevolg van sociaal-maatschappelijke veranderingen.

De manier waarop deze toegeëigend werden door de lokale architectuurschool was niet – 

zoals Frampton die omschreef – van mythische aard
8
, maar kwamen vanuit een noodzaak aan 

de hand van dat specifiek moment. De gevelmodellen gaven het raamwerk waarin gebouwd 

zou worden, maar werden aangepast vanuit praktische overwegingen. Zo deed bijvoorbeeld 

een steilere dak beter dienst om in de winter het dak sneeuwvrij te houden. Omdat de 

materiaalkeuzes beperkt werden tot hout, beide omdat dit door het Russisch Rijk geëist werd 

en omdat hout in Riga goed beschikbaar was, kregen deze gevelmodellen een andere invulling. 

Het ontstaan van wat sinds het begin van de twintigste eeuw gezien wordt als de ‘eigen stijl’ 

van Riga: het ‘nationaal romanticisme’ is ook ontstaan vanuit een specifieke noodzaak en te 

verklaren zonder het gebruik van mystiek. 

Vlak voor het begin van de twintigste eeuw zorgde een politieke en economische 

dynamiek voor een sociaalmaatschappelijke situatie waarin de inheemse Letse bevolking 

ondanks hun versterkende positie nog steeds in een ondergeschikte culturele positie bevonden. 

Een groeiend aantal Letse architecten kregen daardoor een drang een eigen stijl te willen 

construeren, wat zij deden aan de hand van de vrijheden die de art-nouveaux beweging 

bood. Met die decoratieve vrijheid refereerde deze architecten terug op etnografische en 

folkloristische symbolen, en naar vormen van landelijke architectuur, omdat deze op dat 

moment het dichtstbij was met wat zij als eigenaardige uitdrukkingen van een eigen identiteit 

beschouwden. Ook al is de referentie mythisch in de zin dat deze niet direct van praktische 

aard zijn, is de capaciteit en manier waarop deze zijn toegepast in concrete termen te 

verklaren.

DE AUTHENTICITEIT VAN KRITISCH REGIONALISTISCHE VERWIJZINGEN

Het is niet mogelijk authentiek en zuiver regionale architectonische vormen te destilleren. 

Het is altijd een resultante van een dialectisch proces tussen de omstandigheden van een 

plek en architectonische gedachtes van buitenaf. Het kritisch regionalisme neemt daarbij het 

standpunt in dat de regio zich moet verdedigen van vreemde uitheemse invloeden door de 

regio te herstellen tot een vorige toestand van de manier waarop architectuur vormgegeven 

moet worden op die plek. Dit moet omdat die vorige toestand de belichaming is van de 

eigenaardigheid van de plek. Om dit mogelijk te maken moet het ontkennen dat alle vorige 

toestanden van de plek een product is van het eigen-maken van uitheemse inbreng. Het 

probeert zich namelijk af te zetten van datgene wat die plek al die jaren zo heeft gemaakt. 

Kortom, het maakt gebruik van iets dat tot stand is gekomen door een activiteit dat het 

probeert te weren.
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Het kritisch regionalisme heeft de neiging ‘identiteit’ niet serieus te nemen. Door 

de oorspronkelijke betekenis die aan een gebruik gekoppeld werd te gebruiken om die 

betekenis te koppelen die tot doel heeft slechts de identiteit te bevestigen. De betekenis van 

een architectonische ingreep was vroeger gekoppeld aan een praktisch doel, en het kritisch 

regionalisme stelt het verwijzen naar dat praktisch doel als middel om de plek zoals deze 

vroeger was te herleven. Een kritisch regionalistische benadering levert geen inzicht in alle 

manieren waarop een architect goed kan voortbouwen op dat wat er al is maar zoekt slechts 

voor een verloren betekenis om deze te herbouwen. Het vervalt in het formaliseren van 

architectonische handelingen, wat tot kitsch leidt. Dit is wat Alexander Schwarz opmerkte toen 

hij over het bestaan van een eigen architectuurtraditie binnen David Chipperfield Architects 

werd gevraagd:

Pieter Beer: “Do you feel that something in – you again refer to Mies – but Maybe in 

David Chipperfield architects also: - does this kind of language, does it become a form 

of tradition within this big group of, I think in berlin you have 120 people for example, 

does it hang in the air somehow?”

Alexander Schwarz: “Difficult question, because I hate people in the office do 

something what they know is what we do. If they just use a tool, which normally works, 

but they don’t know why.”

Jacob Voorthuis: “They formalize it?”

Alexander Schwarz: “Ja, exactly, and that’s kitsch, and on the long run it destroys the 

tool. Because you can destroy means by using them wrongly I would say.”

Een kritisch regionalistische benadering vervalt in het zelfde. Door de oorspronkelijke 

betekenis die aan een gebruik gekoppeld werd te gebruiken om die betekenis te koppelen die 

tot doel heeft slechts de identiteit te bevestigen. De betekenis van een architectonische ingreep 

was vroeger gekoppeld aan een praktisch doel, en het kritisch regionalisme stelt het verwijzen 

naar dat praktisch doel als middel om de plek zoals deze vroeger was te herleven. Daarbij ligt 

Framptons opvatting over het ‘nut’ ten grondslag. In een vroegere tekst refereert hij naar kunst 

als beste voorbeeld van wat nutteloos is. 

  “Art, on the other hand, as the essence of inutility – and this of course includes the 

non-functional aspect of architecture – is rendered worldless in such a society, insofar 

as it is reduced to introspective abstraction or vulgarized in the idiosyncratic vagaris of 

kitsch.”
 9
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Het gevolg van deze absurde gedachte is dat hij ‘plek-loosleid’ en het verlies van betekenis 

verwijt aan het rationeel denken van de beschaving na de Verlichting: 

“Ever since the beginning of the Enlightenment, civilization has been primarily 

concerned with instrumental reason, while culture has addressed itself to the specifics 

of expression-to the realization of the being and the evolution of its collective psycho-

social reality. Today civilization tends to be increasingly embroiled in a never-ending 

chain of “means and ends” wherein, according to Hannah Arendt, “The ‘in order to’ 

has become the content of the ‘for the sake of;’ utility established as meaning generates 

meaninglessness.””
10

Toen Frampton schreef dat het idee van ‘nut’ een wereld vooronderstelde waarin men 

omringd was met bruikbare objecten, en de wereld uiteen viel door de drang om gereedschap 

te maken,
11

 wordt het duidelijk dat zijn perspectief van nut zich alleen bezighoud met het 

praktische. Dit bevestigd dat het denken van Frampton niet het inzicht biedt dat het inzetten 

van regionale verschillen om invloeden van buitenaf te bemiddelen niet meer hun betekenis 

mag afleiden aan de hand van datgene waar ze voor bedoelt waren, maar slechts als referentie 

ten behoeve van hun eigenaardigheid. Hierdoor vervalt hij tot het formaliseren van datgene 

waar hij naar refereert. Hierdoor vervangt het kritisch regionalisme de kernwaardes van de 

universele elementen van de architectuur met de kernwaardes van het plaatselijke verleden. 

Het vervangt het werkelijke doel van een architectonisch element met een symbolisch doel. 

Het laat overigens niet toe om architectonische vormen die wellicht wel een matte van 

eigenaardigheid hebben te waarderen voor hun geschiktheid voor het doel waar zij voor 

dienen. Daarnaast zal de geschiktheid daarvan voor het doel waar zij toe dienen in wat te 

komen valt geen prioriteit hebben.

Met het verbeterde begrip dat uit dit onderzoek is gekomen voor het ontstaan van 

de ‘economische zone’ als ‘plek’ in Riga wordt het moeilijk voor te stellen hoe verwezen 

kan worden op ‘eigenaardigheden.’ Ten eerste omdat is gebleken dat de vormen zelf niet 

eigenaardig zijn in dat ze een product van een dialectisch proces zijn die zich tussen 

plaatsgebonden omstandigheden en invloeden van buitenaf heeft afgespeeld. Daardoor is niet 

de architectonische vorm zelf bijzonder; maar de capaciteit van de mensen die betrokken zijn 

bij architectonische ontwikkelingen om dat dialoog aan te gaan. 

De kapconstructie en gevel van de markthallen zijn daar een goed voorbeeld van omdat 

het niet alleen de resultante is van een dialoog van kennis en fysieke omstandigheden, maar 

ook de hergebruik van Duitse hangaars. De constructie – dat wil zeggen tektoniek – daarvan 

is uitdrukkelijk geïmporteerd, en de vernuftige manier waarop deze is toegepast op de plek 
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is sprekend voor die capaciteit. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze veranderingen 

juist met fundamentele aspecten van het maken van een goede plek te maken hadden, vooral 

het behouden van een comfortabel binnenklimaat. De gevel, tegenstrijdig met de tektonische 

kwaliteit van de kapconstructie, is zwaar, massief en uitgevoerd in metselwerk. De silhouetten 

van de topgevel is als enige gerelateerd tot de vorm van de kap.

Maar ook als er dieper wordt gezocht in de genealogie van de plek wordt het moeilijk 

om te verwijzen zonder tot banale uitdrukkingen van ‘eigenaardigheid’ te komen. Neem 

als bijvoorbeeld de rijke aanwezigheid van in hout uitgevoerde gebouwen in Riga, wat op 

zich vrij uniek is voor een stedelijke omgeving met vergelijkbare schaal en dichtheid. Deze 

is niet verwant aan bepaalde regionale gedachtes, maar in feite een gevolg van strenge 

bouwvoorschriften ten behoeve van het verdedigen van de stad. Alhoewel deze enigszins 

anders van vorm zijn door kenmerken zoals klimaat, weer en praktische kennis, is het moeilijk 

voor te stellen dat een verwijzing naar dit soort vormen – een stijl hellend dak of luiken 

voor de ruiten – gezien kan worden als een belichaming van ‘regionale betekenis.’ Het is een 

belichaming van de behoeftes van de mens om bruikbare en leefbare en ruimtes te maken met 

datgene dat beschikbaar en mogelijk is.
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DE ARCHITECTUUR VAN HET NUT

Het grootste probleem dat ontstaat wanneer regionalisme en architectuur in verband 

met elkaar worden gebracht is dat het beide de betekenissen die gelegd worden binnen de 

architectuur als intern-referentieel systeem met eigen waardes en tradities; en de betekenissen 

dat de architectuur kan hebben in relatie tot de regio worden ontwricht. Dit is het gevolg van 

een simplistische benadering die Kenneth Frampton maakt. De wortel van dit probleem is de 

verwarring die Frampton heeft laten ontstaan over het nut en de architectuur. Het is moeilijk 

om een toekomst voor de architectuur te verbeelden als nut geen betekenis geeft.

Maar het nut omvat meer dan alleen het praktische. Goede voorbeelden zijn de werken 

van Schubert, Mozart, Bach, Beethoven, Tsjaikovski en Chopin, die het laatste anderhalf jaar 

significant hebben bijgedragen aan een geschikte werkomgeving voor het schrijven van dit 

boek. Ze zijn daarin erg nuttig geweest en hebben daardoor nieuwe betekenissen gekregen. 

Wellicht niet de betekenis die de componisten voor ogen hadden tijdens het schrijven van hun 

werken, maar dat vraagstuk is beter aan muziekhistorici over te laten. Het nut van die kunsten 

liggen in hun vermogen emoties op te wekken, verhalen te vertellen, vragen te stellen, of 

simpelweg plezier te brengen.

Het nut ligt aan de basis van betekenis en moet daarom in de breedste zin van het woord 

worden beschouwd. Dit is precies waar Alexander Schwarz op doelde toen hij opriep de vraag 

te stellen, “What is it about?”. Als architecten de gelegenheid krijgen iets te bouwen geeft de 

regionale context informatie over hoe een gebouw een nuttige toevoeging kan zijn voor een 

plek. Als het waar zou zijn dat een gebouw alleen zijn betekenis verleent aan zijn capaciteit een 

reeds bestaande regionale identiteit te herleven, zal de architectuur niet alleen in het absurde 

vervallen, maar zullen de kernwaardes van de architectuur komen te vervallen. Het is moeilijk 

om een werkelijkheid voor te stellen waarin het vermogen van een gebouw in het vervullen 

van zijn programma geen betekenis draagt.

Een gebouw zal geen waarde hebben voor haar plek als ontkent wordt dat zijn nut 

betekenis heeft maar deze alleen afleidt aan zijn capaciteit de eigenaardigheden van regionale 

architectuur op een listige manier te representeren. Als een gebouw beschouwd wordt als iets 

wat nut kan hebben voor haar regio, kan deze misschien wel van betekenis zijn voor zowel de 

plek als de architectuurtraditie. 

Om daaraan te voldoen is het als architect belangrijk dat de regio niet op regionalistische 

wijze betrokken wordt bij het ontwerpen van gebouwen. Door de ontwikkeling van Riga te 

weerleggen op de benadering die het kritisch regionalisme voorstelt is naar voren gekomen 

dat het institutionaliseren van de regio als doel waartoe gewerkt moet worden het risico 
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meedraagt tot gebagatelliseerde referenties van verleden architectonische oplossingen te 

leidden. Dit betekend niet dat regio’s – waaronder ook architectonische – niet bestaan. het is 

alleen nauwelijks mogelijk om architectonische ontwikkelingen op strikt regionale gronden te 

beschrijven.

DE REGIO EN DE ARCHITECT

Aan het begin van dit afstudeeronderzoek bestond de ambitie een ontwerp te maken als 

antwoord op de prijsvraag voor een nieuw busstation in Riga. De activiteit van ontwerpen zou 

als middel dienen om beter te begrijpen hoe architectuur van betekenis kan zijn voor een plek, 

en hoe een plek van betekenis kan zijn om tot architectuur te komen. De aanleiding daarvoor 

was de gelijkgestemdheid met Alexander Schwarz stelling dat architectuur de unieke kans heeft 

iets doen met een plek, en dat we ons daarom moesten afvragen wat het gebouw doet met een 

plek; hoe het voort bouwt en hoe het toevoegt op de plek. 

In een vroeg stadium werd het kritisch regionalisme betrokken omdat het een bijzonder 

warmhartige theorie leek te zijn die alles inzette om tot architectuur te komen dat van 

betekenis is voor de plek. Het spreekt over het belang van plaatsgebonden geschiedenis, het 

maken van plekken, en verleent waarde aan lokale architectuur als gever van een extra laag van 

betekenis. Nu is gebleken dat de benadering die Frampton voorstelde geen uitkomst daarvoor 

biedt. 

Ondanks dat is in dit onderzoek gebleken dat er zich een dynamiek afspeelt waarbij 

architectonische inbreng van buiten bestaande – en denkbeeldige – grenzen plaatsvindt in 

een context, en regionale aspecten zijn daar een onmiskenbaar deel van. Het probleem zit 

in de mythische loyaliteit en afhankelijkheid die aan de regio verleend wordt wanneer het 

architectonisch handelen wordt geïnstitutionaliseerd als een regionalistische praktijk. De 

toevoeging van het woord ‘kritisch’ dat Frampton doet, verslechtert dit verder door van de 

regionalisme-doctrine een cultuurpolitieke activiteit te maken.

Echter betekent dit niet dat de regio geen bestaansrecht meer heeft, of dat deze moet 

worden genegeerd in het architectonisch proces. Het betekent dat de regio niet moet dienen 

als doel op zich, maar als onderdeel van de context waarin de architect opereert. Riga is een 

bijzondere stad. Dat is misschien niet uniek omdat datgene wat het bijzonder maakt ook voor 

andere steden geldt, maar dat ontneemt Riga niet van zijn bijzonderheid. Door de mate van 

uniciteit van steden en regio’s als maatstaaf voor kwaliteit te beschouwen is uiteindelijk toch 

een eliteprobleem omdat het een opvatting is die alleen voor diegenen geldt die in staat zijn 

veel te reizen en regelmatig verschillende steden bezoeken. 
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Het op een geschikte wijze het programma huisvesten ligt daarbij op de voorgrond, 

waaraan regionale aspecten ook van invloed zijn. In het geval van een bus station voor Riga 

ligt dit in de omvang van het busverkeer als regionale verbinder. Deze is groot omdat het 

spoornetwerk van Letland klein is en bijna alle openbaarvervoersverbindingen tussen dorpen 

en steden via het busverkeer gaan. Ook het betrekken van het gebruiken van het busstation 

behoort daarbij, zoals bijvoorbeeld de wijze waarop buskaartjes worden gekocht, wat nog 

steeds via duidelijk zichtbare loketten in het midden van het bestaande gebouw verloopt. Deze 

aspecten kunnen ook verder reiken dan het bestaande programma. Een bijzondere kwaliteit 

van de economische zone is zijn diversiteit aan functies: winkels, kantoren, werkplaatsen, 

restaurants, en een grote markt. Met een nieuw gebouw kan deze rijkdom worden doorgezet 

door een andere passende functie toe te voegen. Ook de andere gebruiksfuncties die het 

huisvest – zoals kantoren – biedt uitkomst voor de plek. Aantrekkelijke kantoorruimte 

van hoge kwaliteit zal niet alleen goed zijn voor de medewerkers, maar ook voor 

marktkraamhouders die tijdens de middagpauze kunnen profiteren van lunchende zakenlui.

Daarnaast kan het aanwezige stedelijke problemen proberen op te lossen. Het kan 

gebruikmaken van de aanwezige gracht door deze een nieuwe en hedendaagse gebruiksfunctie 

te geven, maar niet met doel te benadrukken dat de stad ooit een vestingwerken had, maar 

met doel mensen in staat te stellen te genieten van de kwaliteiten en mogelijkheden die het 

biedt. Bij winkelcentrum Stockmann is naar voren gekomen dat het overbruggen van de gracht 

vooral niet gewaardeerd werd door de ongeschikte manier waarop dat is gedaan. De gracht als 

onderdeel van het parkgebied rond Vecrīga toont de kansen die het bied mits deze op de juiste 

manier wordt behandeld. Dat is bij Stockmann niet het geval, het doet hierdoor niet zo zeer 

afbreuk op de geschiedenis die de gracht met zich meedraagt, maar de kansen die het biedt 

in het maken van een kwalitatieve en plezierige stedelijke omgeving, deze kans moet worden 

aangegrepen door de gracht een bruikbare hedendaagse invulling te geven.

De informatieve bronnen die vorm geven aan een nieuw gebouw moeten niet 

worden beperkt tot reeds bestaande vormen van één regio. Door open te staan voor 

architectonische kennis buiten eventueel aanwezige regionale grenzen is een architect beter 

in staat bovengenoemde doelen zo goed mogelijk te bereiken. De aanwezige vormentaal 

van de bebouwing kent bijzondere eigenschappen, zoals bijvoorbeeld de markthallen. 

Maar door deze alleen te erkennen als uitdrukking van een identiteit is kortzichtig. Het is 

een bijzonder gebouw omdat het op inventieve wijze de zeppelinhangaars van de Duitse 

Wehrmacht hergebruikt om een grote overdekte markt te maken die toen echt nodig was. 

Een herinterpretatie van de vorm en taal van de gevel zou dan ook geen eer doen aan de 

daadwerkelijke betekenis die de vorm draagt. Het gebouw wordt juist goed bezocht en hoog 

gewaardeerd omdat het een plek bied waar men in een hygiënische, ruime en op constructief 
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interessante manier overdekte paviljoens diverse verse producten kan kopen. Dat het veel 

verschillende mensen uit verschillende hoeken van de samenleving trekt versterkt dit.

Een regionale architectuurtaal als stilistische conventie is vrijwel onmogelijk in verband 

te brengen met een zuiver regionale culturele uitdrukking, maar heeft zich vrijwel altijd 

ontwikkeld in het kader van een universeler internationaal perspectief. Het is overigens ook 

evident dat op momenten dat er expliciet getracht wordt een zuiver regionale taaluitdrukking 

te vormen, dat het gebouw zich per definitie beperkt tot drager van betekenis van 

gelijkgestemden. Dat wil zeggen, de mensen die ook vinden dat die stijl bij hun regio hoort. De 

regio-specifieke stijlontwikkelingen in architectuurtaal in Riga waren meestal te koppelen aan 

politieke ambities en over het algemeen kortlevend.

Riga is door zijn geschiedenis bijzonder geworden; het weerspiegelt niet alleen een 

turbulente politieke, economische en sociaalmaatschappelijke geschiedenis, maar ook de 

weerbarstigheid van de stad om die gebeurtenissen, inclusief die van de architectuur, eigen 

te maken. Wij moeten blijven geloven in de capaciteiten van de mens om in de toekomst op 

verstandige wijze met hun geschiedenis om te gaan, en dat zij deze niet zullen gaan misbruiken 

voor individuele doeleinden. Zoals het belemmeren van architectonische vrijheden ten koste 

van een betere leefomgeving. En alleen omdat het vroeger zo was, en omdat nakomelingschap 

het recht bied daar aanspraak op te maken.

Het is van groot belang dat rol van de context in de architectuur niet gepolitiseerd wordt 

door regionale ambities die verschillen trachten te benadrukken en verleden identiteiten 

probeert te herstellen. Hiervoor moet een architect waakzaam zijn. Het regionalisme heeft als 

grootste gevaar de kosmopolitische aard van onze samenleving te ontkennen door invloeden 

van buitenaf uitsluit. Voorbeelden van oude gebouwen die als regionaal te beschouwen zijn 

kunnen zeer informatief zijn in hoe men vroeger architectonische elementen uitvoerde aan 

de hand van de omstandigheden van de tijd. Zodra er in een project wordt gerefereerd naar 

oude regionale architectonische vormen met doel plaatsgebonden betekenis te belichamen is 

het raadzaam zich af te vragen of dat gebouw überhaupt mag dienen als middel om regionale 

betekenis te representeren; of dat zulke bezigheden beter besteed zijn aan de gebruikers zelf, 

die daar zelf aanvulling aan geven?
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In dit boek worden enkele begrippen aangehaald die in het 

architectuurdiscours regelmatig uiteenlopende definities dragen. 

Dit begrippenlijst tracht deze begrippen eenduidig te definieren 

zodat er minder verwarring ontstaat in de teksten.



Traditie:

Manieren van doen die de tijd hebben overleefd

‘historisch vermogen’1:

Het begrip van het verleden in het heden.

Naturalisme:

De intentie om stijl te ontwijken om tot essenties proberen te komen.
2

Stijl:

Door de mens ontwikkelde regels die bemiddelen tussen representatie en werkelijkheid.
3

Taal:

De handschrift van een architect.

Morfologie:

Datgene wat met vorm te maken heeft.

Typologie:

Datgene dat te maken heeft met het onderbrengen van een functie

Tektoniek:

De expressie van constructieve oplossingen.

Kritisch regionalisme:

Een door Kenneth Frampton beschreven architectuurtheorie die voorstelt de 

uitwerkingen van de universele beschaving te bemiddelen met de inzet van architectonische 

oplossingen die eigenaardig zijn voor een geografisch afgebakend gebied. 

Context:

Context omvat al datgene wat speelt op de plek waar een gebouw staat. Context is geen 

eenduidig gegeven en omvat “zowel zeer tastbare gegevens als de topografie, aanwezige 

bebouwing of bestaande functionele verbanden, maar ook meer indirecte factoren zoals de 

ontstaansgeschiedenis of actuele betekenis van een plek[…]”
4

Plek:

Een aanduiding voor een geografisch afgebakend gebied of locatie waarbij een 

waardeoordeel wordt geïnsinueerd waaraan mensen betekenis kunnen verlenen.
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Gebied:

Een afgebakend geografisch gebied dat substantieel kleiner is dan een regio. Op de 

schaal dat deze gevat kan woorden aan de hand van een hoge concentratie van een specifieke 

kenmerk.

Regio:

Een aanduiding voor een geografisch gebied dat afgebakend kan worden aan de hand van 

specifieke kenmerken die overeenkomstig zijn. Dit kan aan de hand van diverse kenmerken 

zoals etniciteit, gesproken taal, politieke ambities, geschiedenis, geologie, economie, 

architectuur of type productie.

Identiteit

De betekenis die men geeft aan zichzelf in relatie tot zijn omgeving.

Inheems

Komt op natuurlijke wijze voor in een geografisch afgebakend gebied of regio.

Uitheems

Datgene wat van buiten de grenzen komt.

Vernaculaire architectuur:

Omvat gebouwen die uitsluitend plaatsgebonden en inheems zijn. Dat wil zeggen dat het 

gebruik van beschikbare lokale materialen en kennis de basis vormen. Hiernaast wordt aan 

gebouwen gedacht die niet door architecten zijn gebouwd als vernaculaire architectuur. J.B. 

Jackson omschrijft de actuele definitie als volgt: “the word usually suggest that the vernacular 

dwelling is designed by a craftsman, not an architect, that it built with local techniques, local 

materials, and with the local environment in mind: it’s climate, its traditions, its economy – 

predominantly agricultural.”

Authentiek

Geloofwaardig in dat het waarheidlievend tewerk gaat. Het is wat het is. 

Fringe-belt

“Fringe Belt development is de totstandkoming van een typisch verkaveling- en 

gebruikspatroon rondom een fysieke begrenzing, in de meeste gevallen een stadsmuur, 

ten gevolge van een intern stedelijk reorganisatieproces dat plaatsvindt in perioden van 

economische stagnatie.”
5
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Topografie

De vorm van het landschap. Bijvoorbeeld heuvel, dal, rivier of meer.

Eigenaardig:

Bijzonder in dat het uniek en typerend is voor een bepaalde plek. 

Oorspronkelijk gebruikte Frampton het woord ‘peculiarities’ en het is belangrijk dat het 

duidelijk is wat hiermee bedoeld wordt. Peculiar is een adjectief dat gebruikt kan worden om 

iets te beschrijven als vreemd, apart of ongebruikelijk en dat het uitsluitend tot iets behoort 

– in het geval van dit boek een plek. Helaas wordt ‘eigenaardig’ vaak in verband gebracht 

met negatieve connotaties, maar dit is hier niet het geval. Andere woorden zoals ‘bijzonder’, 

‘speciaal’ of ‘uitzonderlijk’ zijn niet geschikt omdat deze geen nadruk leggen op het ‘eigen’ dat 

‘eigenaardig’ wel met zich meedraagt.
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Ondanks zijn ouderdom blijft het kritisch regionalisme 

aanwezig in latere publicaties van Frampton. Zo schreef Frampton 

voor een in 2005 gepubliceerde essaybundel het essay: Critical 

Regionalism Revisited: Reflections on the Mediatory Potential of 

Built Form. De theorie is niet ongewijzigd gebleven, hier zullen 

vier belangrijke publicaties besproken worden om de levensloop 

van de theorie te tonen. Het eerste essay, Towards a Critical 

Regionalism: Six Points of an Architecture of Resistance werd in 

1983 gepubliceerd, het volgende essay volgde vijf jaar later met 

de titel Ten Points on an Architecture of Regionalism: a Polemic. 

Kenneth Frampton wijde in zijn boek Modern Architecture: a 

Critical History een heel hoofdstuk om zijn theorie uit te leggen. 

Het laatst gepubliceerd werk wat besproken wordt zal het eerder 

genoemde essay: Critical Regionalism Revisited: Reflections on the 

Mediatory Potential of Built Form zijn die in 2005 verscheen.



TOWARDS A CRITICAL REGIONALISM: SIX POINTS OF AN ARCHITECTURE OF RESISTANCE

Het eerste essay wat Kenneth Frampton schreef over kritisch regionalisme werd in 

de essaybundel The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture gepubliceerd. In dit 

essay omschrijft Frampton dat de problematiek die hij onder de aandacht wil brengen de 

universaliserende werking van globalisatie is. Het essay bespreekt zijn pleidooi aan de hand 

van zes punten die naar een architectuur zou moeten leiden die resistentie biedt tegen de 

globaliserende wereld.

Frampton maakt gebruik van een citaat uit het boek History and Truth van Paul 

Ricoeur om de aanleiding voor zijn theorie te duiden. Het citaat legt uit dat het fenomeen 

‘universalization’ op subtiele wijze traditionele culturen en de creatieve bronnen van voorname 

culturen vernietigd. Daarbij geeft Ricoeur toe dat het vernietigen van het eerste niet altijd erg 

is, maar wijst wel nadrukkelijk naar het tweede.
1
 Hierbij beschrijft hij een wereld waarin alles 

het zelfde lijkt te worden:

“Everywhere throughout the world, one finds the same bad movie, the same slot 

machines, the same plastic or aluminum atrocities, the same twisting of language by 

propaganda, etc.”
2

Paul Ricoeur wijst op de aanwezigheid van een situatie die landen ervaren die net uit een 

onderontwikkelde toestand komen en op weg zijn naar een moderne samenleving. Dit leidt 

bij Ricoeur tot het openbaren van een paradox: “hoe worden we modern en keren we terug naar 

bronnen, hoe herleven we een oude, slapende beschaving en nemen we deel aan de universele 

beschaving?”
3

Frampton brengt deze problematiek in verband met de architectuur door te stellen dat 

men in een situatie verkeert waarin het moderne gebouw nauwelijks betekenisvolle vorm kan 

krijgen dankzij de universaliserende werking van geoptimaliseerde technologie. Hij omschrijft 

een stad die in wezen nog een negentiende-eeuwse stedelijk weefsel heeft maar bedekt wordt 

door moderne wolkenkrabbers en slingerende snelwegen. Deze twee activiteiten hebben ertoe 

geleid dat de stad niet langer een plek is waar verschillende functies plaatsvinden maar een 

‘burolandschaft-city’ is geworden, de overwinning van de universele beschaving over de lokale 

cultuur. Frampton benadrukt dat de betekenisloosheid van de architectuur te danken is aan het 

instellen van gebruik als bron voor betekenis.

De strategie van de theorie van Frampton is om de gevolgen van de universele 

beschaving te bemiddelen met het gebruik van elementen die indirect afgeleid zijn uit de 

eigenaardigheden van een plek. Die zouden ingebed kunnen zitten in de kwaliteiten van 
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het natuurlijk licht, de tektoniek van een structureel systeem of in de topografie van het 

terrein. Deze dienen als basis voor een architectuur die een resistente werking uitoefent op de 

vernietiging van traditionele culturen en creatieve bronnen van voorname culturen. Wel moet 

men waakzaam zijn dat het toepassen van kritisch regionalisme niet simpelweg verwordt tot 

het herleven van bedachte vormen die uit een vernaculaire architectuur stammen.
4

Frampton stelt dat een ‘arrière-garde’ positie de architectuur in staat zal stellen 

een kritische activiteit te zijn. Dat betekent dat het zich moet distantiëren van de 

progressiemythologie die de Verlichting met zich meebracht en de impuls om terug te keren 

naar architectonische vormen van voor het industriële tijdperk. Tevens houdt een arrière-

garde positie in dat afstand genomen moet worden van de optimaliserende werking van 

geavanceerde technologie, het vervallen in nostalgische historicisme of het gladjes versieren. 

In zijn theorie stelt Frampton dat de architectuur een directe dialoog aan moet gaan met 

topografie. Zo wordt het uitvlakken van een terrein met machines gezien als een activiteit 

die een aspect van de context wegvaagt waaraan Frampton waarde hecht. Hij stelt voor dat 

landschap ‘gecultiveerd’ moet worden met architectuur door te ontwerpen zodat het gebouw 

zich aanpast aan de natuurlijke omstandigheden van terrein en niet andersom. Frampton is 

van mening dat de architectuur op deze manier de prehistorische waarde van het terrein kan 

belichamen. Hij ziet oplossingen met betrekking tot klimaat en natuurlijk licht ook als dragers 

van de karakteristieken van een plek. Tektoniek wordt door Kenneth Frampton omschreven 

als de primaire drager van architectonische autonomie. 

“Tektoniek is niet slechts de activiteit van het maken van de fysiek noodzakelijke 

constructie, maar de activiteit die de constructie verheft tot een kunstvorm. De 

functioneel adequate vorm moet worden aangepast om uitdrukking te geven aan zijn 

functie.”
5

Kenneth Frampton stelt het concept van de megalopolis, met Rotterdam als voorbeeld, 

ter discussie met het concept ‘raum’ van Martin Heidegger. Het begrip raum wordt door 

Frampton opgevat als een concreet afgebakende ruimte waar grenzen niet het einde van iets 

markeren, maar het begin van iets nieuws. Frampton stelt dat deze gedachtegang een rol moet 

spelen in het ontwikkelen van een architectuur die resistent is tegen de versnelde werking 

van de megalopolis. De term ‘place-form’ wordt hierbij aangedragen voor het creëren van een 

resistente domein. Wat Frampton hiermee voorstelt is dat architectuur zich moet bezighouden 

met het ontwikkelen van ‘plekken’ en niet het ontwerpen van vrijstaande objecten.

TEN POINTS ON AN ARCHITECTURE OF REGIONALISM: A PROVISIONAL POLEMIC
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Frampton omschrijft het essay Ten Points on an Architecture of Regionalism: A Provisional 

Polemic
6
 als een ‘speculatief manifest.’ Hij stelt dat de bouw tot een kapitalistische activiteit 

gereduceerd is. Volgens hem is de architectuur slachtoffer van een consumptiemaatschappij 

geworden en slechts haar uitdrukking in de gevel kan vinden. De planologische en 

volumetrische principes van de international-style zijn onveranderd gebleven en gemaskeerd 

met een bekleding die naar Louis XV, de Ecole des Beaux-Arts of de Art-Deco refereert, 

wat Frampton een “simulatie van een simulatie”
7
 bestempelt. Daarom stelt Frampton dat de 

grondvesten van de architectuur weg zijn gevallen, wat als aanleiding dient voor dit ‘speculatief 

manifest.’ Dat manifest heeft als doel het op gang brengen van een discussie die tot nieuwe 

grondvesten voor architectuur zou leiden. Er worden tien punten aangedragen. In vergelijking 

met het eerst besproken essay van Frampton zijn een aantal concepten toegevoegd, en wat 

concepten aangepast of anders georganiseerd en beargumenteerd.

Het kritisch regionalisme stelt dat architectuur een interactieve relatie met de natuur 

moet hebben. Frampton is tegen het gebruik van airconditioning en artificieel licht omdat deze 

oplossingen het zoeken naar interactie met de natuurlijke omstandigheden als natuurlijk licht 

en klimaat tegenwerken. Een kritisch regionalistische architectuur betrekt meer dan slechts 

het visuele, ook de andere zintuigen zijn van belang, vooral met betrekking tot materiaal. In 

zijn eerste essay benadrukte Frampton het belang van topografie en betrekt hij opnieuw in dit 

stuk. Hij stelt dat de betrekking van topografie in het komen tot vorm de architectuur in staat 

stelt gangbare typen te ontwijken. Met typologie doelt hij op bestaande architectuursystemen 

zoals die van de verlichting waarmee, aan de hand van rationele rasters en regels, bijna alle 

gebruiksfuncties konden worden opgenomen en ingepast op meeste herkenbare terreinen. 

Daar tegenover zet hij de types die de Arts-and-Crafts beweging heeft opgeleverd, die 

geworteld zitten in de echte of mythische geschiedenis van een specifieke plek.

Frampton benadrukt dat de regio meer is dan alleen ‘lokaliteit’, ‘klimaat’, ‘topografie’ 

en ‘natuurlijk licht.’ Hij doelt daarmee dat het ook om de architectuurtradities en 

gebruikstradities van de plek gaat. Frampton kaart twee aspecten aan die daarbij van 

belang zijn: de ‘lokale school’ of lokale cultuur en als tweede de ‘cliënt.’ Verdere uitleg over 

deze begrippen en de specifieke rol hiervan wordt overgelaten aan speculatie. Vanuit het 

perspectief van de architectuur als intern systeem zou het aannemelijk kunnen zijn dat hij 

op de lokale architectuurschool doelt. Een gecodeerd systeem, oftewel stijl, die verbonden 

is aan een specifieke plek. Daar naast staan de wensen van de cliënt, waarschijnlijk met de 

veronderstelling dat deze een inheemse bewoner is of representatief is voor een groep die 

een speciale band heeft met de plek. Frampton stelt hiermee dat het belangrijk is dat deze 

betrokken zijn in het ontwerpproces gezien ze een invloed zijn van plaatsgebondenheid.
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Frampton zet het ontwerpen als architectonische activiteit af tegenover het ontwerpen 

als scenografische activiteit. Met architectonisch bedoelt hij de mythische realiteit van een 

constructie: hoe het gebouw communiceert met de natuur en hoe het omgaat met klimaat 

en tijd. Met scenografie bedoelt hij hier in essentie het slechts representeren van natuur. Het 

kritisch regionalisme vraagt voor een architectonische benadering, niet een scenografische. 

Frampton lijkt hier met gebruik van een ander woord te beredeneren dat een tektonische 

benadering van architectuur de realiteit van de communicatie tussen gebouw en natuur 

belichaamt; en dat deze de scenografische benadering ontwijkt, die hij bestempelt als slechts 

een representatie van de natuur. 

Het regionalisme dat Frampton in Ten Points on an Architecture of Regionalism: A 

Provisional Polemic
8
 omschrijft, positioneert hij ten opzichte van de postmodernistische 

architectuurbeweging van die tijd. Hij stelt dat het postmodernisme in twee groepen 

gecategoriseerd kan worden waarvan de een neo-historiserend en de ander neo-avant-

garde is. Het neo-historiserende stelt dat de moderne beweging gediscrediteerd is en dat 

men slechts terug kan vallen op bestaande tradities, terwijl het neo avant-garde probeert de 

moderniserende werking van globale utopieën door te zetten
9
. Kenneth Frampton positioneert 

het regionalisme dat hij omschrijft tussen deze twee in. Ook al schiet de theorie op veel 

punten tekort, is Frampton ervan overtuigd dat het een solide ondergrond bied om tot nieuwe 

grondvesten te komen voor hedendaagse architectuur dat een resistente werking biedt tegen 

stilistische conventies en zich inzet voor het maken van plekken in de plaats van alleen ruimte.

De interpretatie van Frampton over Heideggers concept ‘raum’: de grens bakent af waar 

iets begint, niet waar iets eindigt, dient deze keer als tegenpool van de moderne stedelijke 

ontwikkelingen die de voorkeur heeft voor universele, geprivatiseerde en plaats-loze 

domeinen. Frampton lijkt Heidegger aan te halen om meer onderbouwing te bieden aan zijn 

voorkeur voor de architectuur als ‘place-making’ activiteit. 

CRITICAL REGIONALISM: MODERN ARCHITECTURE AND CULTURAL IDENTITY

Modern Architecture: A Critical History
10

 is een belangrijke publicatie van Kenneth 

Frampton en wordt veel gebruikt door onderwijsinstellingen als sleuteltekst om kennis 

over te brengen over architectuurgeschiedenis. Dit boek, wat meerdere malen is herzien en 

uitgebracht, wijdt Frampton een heel hoofdstuk aan het kritisch regionalisme en geeft in het 

kort een samenvatting van het kritisch regionalisme zoals hierboven omschreven. Aan de hand 

van zeven aandachtspunten wordt de positie, strategie en kenmerken van de theorie uitgelegd.

 ▶ Punt een: Het kritisch regionalisme is een marginale praktijk is die zich distantieert 

van de normatieve en optimaliserende werking van de moderne beweging.
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 ▶ Punt twee: Het kritisch regionalisme houdt zich bezig met het uit te zetten gebied in 

de plaats van een vrijstaand object.

 ▶ Punt drie: Tektoniek krijgt de voorkeur over scenografie

 ▶ Punt vier: Het kritisch regionalisme besteed aandacht aan plaatsgebonden factoren 

zoals topografie en licht. Het is tegen het gebruik van airconditioning en ziet 

openingen als een transitiezone die voorzichtig behandeld moet worden. 

 ▶ Punt vijf: De tastbare ervaring is belangrijker dan het visuele: warmte, koude, 

vochtigheid, ventilatie en aroma’s.

 ▶ Punt zes: Het kritisch regionalisme is tegen het simuleren van vernaculaire vormen, 

maar staat het incidenteel toe om er naar te refereren.

 ▶ Punt zeven: Het kritisch regionalisme bloeit op plaatsen waar de universele 

wereldbeschaving tot zekere hoogte vermeden is.

CRITICAL REGIONALISM REVISITED: REFLECTIONS ON THE MEDIATORY POTENTIAL OF 

BUILT FORM

Ondanks voortdurende ontwikkelingen in de globale samenleving blijft Frampton 

vasthouden aan zijn theorie. Voor het in 2005 gepubliceerde essaybundel Vernacular 

Modernism: Heimat, Globalization and the Built Environment schreef hij een epiloog met de 

titel: Critical Regionalism Revisited: Reflections on the Mediatory Potential of Built Form. De 

openingszin van dat essay is uitnodigend voor discussie: “Critical Regionalism would appear 

to be one of those formulations that has enjoyed a surprising longevity.”
11

 In dit essay stelt 

Frampton dat architectuur net zo veel een beeldende kunst is als een wetenschappelijk vak. 

Daarom moet de architectuur gezien worden als een ambacht dat zich inzet in de bemiddeling 

van de leefomgeving. Architectuur is volgens hem in staat een drager van sociale betekenis te 

zijn en mag daarom niet aspireren om een autonoom culturele uitdrukking te zijn.

Kritisch resistente architectuur is tegen het bouwen van een vrijstaand esthetisch object 

of sculptuur. Tektoniek wordt ditmaal besproken aan de hand van de Duitse termen ‘mauer’ en 

‘wand,’ woorden die men in het Nederlands kent als ‘muur’ en ‘wand’. Aangezien deze termen 

in het Engels onder één woord vallen, voelt Frampton zich genoodzaakt deze termen nader toe 

te lichten. De twee termen maken onderscheid tussen een vlak dat afbakenend en constructief 

dragend is, en een vlak dat alleen afbakenend is. Het gebruik van de mogelijkheden en 

variaties in deze twee vormen van afbakening kunnen volgens Frampton worden ingezet 

om gelaagde culturele connotaties te construeren die kritisch regionalistisch zijn. Ook de 

traditionele conventies van het dak met ondersteund aardewerk stellen dat het altijd hellend 

moet zijn, in tegenstelling tot het modernistische platte dak.
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Op 30 maart 2015, na een gastcollege van Alexander 

Schwarz, partner bij David Chipperfield Architects, werd in 

gesloten verband een gesprek gehouden tussen Alexander Schwarz 

en het afstudeeratelier Growing Traditions. Tijdens dit gesprek 

gingen studenten in discussie met Schwarz over de begrippen 

traditie, naturalisme en stijl in verband met de architectuur. 

Samen met Bernard Colenbrander en Jacob Voorthuis zetten de 

studenten een intensief gesprek op gang met Schwarz, dit is wat 

het opleverde:



Pieter Beer (PB): First of all I would like to introduce all my colleagues, we are from 

the studio growing traditions. As the name implies the focus of our studio is to research 

the role of tradition in architecture. About a month ago we started by reading a lot about 

tradition, and trying to find a way to connect it to architecture. We started this by reading 

T.S. Eliot’s essay, he wrote an essay on tradition and the individual where he discusses the role 

of tradition in the sense of poetry for poets and the importance of it and trying to underline 

the importance of historical sense within this. So through all of this reading we have come 

to a point that we have a vision of naturalism on one hand and formalism on the other hand. 

With formalism we mean the intentional use of style and with naturalism the opposite of that. 

We would like to compare the use of tradition in both these ways of approaching architecture 

and design. Before we start and before we can do this we would like to shortly introduce our 

definition of naturalism as we have formed it. Which is basically that naturalism tries to create 

a representation of reality that is as close as possible to reality. Whereas in formalism it is a 

use of set of rules or style, and in naturalism it tries to avoid that, and go around style and 

around the rules. I would like to start off with asking the question whether you agree with the 

statement we are trying to make, if naturalism goes around style, and maybe you have some 

criticism on our theory.

Alexander Schwarz (AS): Certainly a difficult one.

Bernard Colenbrander (BC): A killer to start with.

AS: Maybe I disagree. Hmm, I think that naturalism is something which represents reality 

as close as possible to reality, something like this yeah?

BC: Something like the Neues Museum perhaps.

AS: The question is ‘when does form start?’ Once you start having something which 

represents something, you start a decision making process, and decision-making has always 

criteria. With this respect, formalism starts when you do the first decision, because somehow 

you can’t avoid deciding something without establishing the rules. To make a decision is 

excluding a lot, so this is, I would say, already a rule. It is difficult to draw a line where sheer 

formalism begins. I would “air?” the possibility to do something without being formal. Once 

you start with architectural thinking, it has a formal consequence, and it has a consequence in 

terms of rules.

BC: So decision-making, it implies rules?
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AS: Yes, it implies rules.

BC: Still you may have a naturalist impulse so to say, did you really have the intention to 

avoid style for example. Did you really refuse to repeat anything that had been done? Take for 

example the Neues Museum, it could be called a rule or a method, or a formalism approach. 

I assume that you wouldn’t like to have functioned that way. Each time you start with such a 

building, you define your new rules.

AS: Yes that’s true. Ja.

Jacob Voorthuis (JV): The attempt to define the new rules is perhaps serviced by the 

impulse to towards naturalism. In other words, you have good rules.

AS: You want to be as close as to the point, what it is, in this question what I mentioned, 

“What is this about?” This strives to that.

BC: You said it yourself, the intention was to remain close to reality.

AS: Yes exactly and I can understand….

BC: That is exactly the context that we are looking for in our work.

AS: I think that is absolutely crucial, to try to, as you say this is naturalism. Naturalism is 

driven by the question, understanding what is there.

PB: Naturalism can be seen more as an intention, something we try to achieve, we need 

some form of rules to underline these intentions, to try to achieve this. Maybe these new 

set of formalism comes forth out of naturalism. How does that connect with formalism that 

is already there? What I am trying to ask, does this naturalism always ask for new set of 

formalism, or does it also ask for formalism that already exists.

AS: I would say the question is – the reason for form – is there something beyond the 

formal, which justifies the form. Because in the end you have something form, form is form. 

If we do something if we create this … I would say it is absolutely crucial that the form 

is understandable in two conditions. One is, you have the form in the context, somehow 

understand that this form adds to the context, and it reveals something of the condition 

which is there already, built on what’s there already. And it discovers something which is there 

already, which makes a lot sense because of the situation where it is. And I would also say, also 
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acting on the context trap, we do very strange things. Therefore I would say – you could take 

the form out of the context, you look at it – it is good if it makes sense.

So, if it doesn’t, I think then its form for formality. Which is then something you could 

call formalism I would say. I would say it’s always good if you understand form beyond its 

formal quality.

VJ: If I understand this right then what you are saying is: when you ask the question “what 

is this thing about”, you are asking that question of the thing in its context. And if you remove 

that thing from its context it doesn’t lose its context, it exchanges its context for another 

context I presume, and then formalism takes over. It is not that simple, surely.

AS: Hmm, it’s very theoretical.

JV: We are trying to model this, in order to be able to ask the question properly.

AS: I think, well. Hmmm. I think it is not about understandability. Take the other 

extreme, you can do a funny shape for the reason of a funny shape, because somehow for you 

it’s a strange thing. Could be one intention, to do a strange form. I think if you start like this, 

if you start with the context then this is the least source which drives your formal decision 

making process. So, ai ai ai…

BC: Perhaps we need to get loose from theory, so please show something about the lines 

you are trying to create or recreate: that could be instructive.

Maybe we can show the Berlage drawings

Milan Rikhof (MR): The Beurs van Berlage in Amsterdam it is a very interesting project 

with regard to naturalism and formalism on the left you see the first design of the beurs. And 

you see this very stylistic approach, which actually won the competition and then over time, 

multiple designs made by the same architect, Berlage where made and each design, the middle 

one is one of them, it gets a little bit more functional/naturalistic. On the right is the picture of 

how it looks now. And, emm… you (Michael Maminski red.) can tell more about this.

Michael Maminski: Berlage tried to convince style in a way where it’s a very picturesque 

view of the image of the Beurs design, kind of, way more sober, way more functional. He tried 

to eliminate the style. in that sense, in the first can be seen as a very naturalistic approach as 

you try to break a set of rules. But what we did came up with, is because he eliminated these 
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rules of style, some other rules came in their place.

MR: He still had lots of input from outside of course, and some things like the brickwork 

he did not literally copy from Richardson but he really used that. And that made us think, 

although he didn’t use the really stylistic features of what he did in the first design, how can 

we actually say, that the design that is actually there now is a naturalistic design. How can we 

define it?

AS: I would say that there is a historic component of this, which is a 19th century 

question. ‘Which style should we build it?’ We choose gothic or neo classical, or neo-baroque, 

or something and for the generation of Berlage I would say it was crucial to come over this 

superficial layer of this question, to say it’s irrelevant to say its gothic or neo-classical. As long 

as it’s the right thing to do. Maybe this is how the term naturalism could be understood as a 

historic component. I find it a difficult term because it implies that decision-making comes 

natural, and I don’t think that is the case. Therefore, if you have the term not as the historic 

term, in the discussion, then I think it’s a difficult term because it suggests an objectivity that 

is possibly not there in the end, because finally also Berlage is very stylish. But he tries to do 

architectural decisions on the basis of criteria which make a lot of sense in that situation. 

Tries to answer relevant questions and tries to avoid answers on the relevant question which 

possibly the left scheme has a lot of answers on irrelevant questions, it’s not about what would 

be the picturesque Dutch baroque, but it is more about what the volume of it do urbanistically, 

what does it do with the public space. It concentrates on relevant questions. And I think this 

is maybe something what we have to try to understand if we talk about naturalism. Which 

would be to try to excerpt critical/relevant questions. And if you somehow if you answer the 

wrong question with your architectural design, with your form, then in the end it might be 

only design, or it might be even kitsch, and if you do something very brilliant, which in a way 

maybe the neo-baroque neo-renaissance has an aspect of kitsch because it answers irrelevant 

questions which where maybe relevant at the beginning of the 19th century, when style 

became something which you can choose. And at the end of the 19th century, this question 

became finally irrelevant.

MR: So the questions that you ask yourself, but the not the answers that you give to the 

same questions can style be, that you have the same questions, but you use style as an already 

given to give an answer to these questions.

AS: Yes, and it could be also right. Because at the end you have to use language and 

I mean, I like sticks, can be right or wrong, but it is not so right or wrong, but it is not so 

relevant weather its sticks or something else, and I think it’s more about what you do with your 
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language. Somehow the language is not so relevant. Or you can argue it’s like this or like this, 

what you express with it; that is relevant. And of course we all know architects which are only 

interested in using their language.

JV: You put it rather beautifully here. The question “where can I be Frank Gehry?”

AS: But, he is very good when he is Frank Gehry.

JV: Yes so how would that comparison fit in to the story you were just telling us?

AS: Ja, I mean if you take Frank Gehry. He is very sculptural, he is very good if he does 

sculptural decisions, and maybe for him it’s the most relevant question, and sometimes, I 

mean Bilbao really put Bilbao on the map. There it worked, it needed a firework. It’s quite 

thrilling formally, it’s very formal, formalism. But in a very brilliant way, which one can enjoy, 

many might not go there, but still. But it has a lot of sense. Because it is one layer. It is like a 

poem with beautiful language, you can enjoy it, the sound of the poem is nice, and this is a 

layer that can be very delicate and very enjoyable. I think with language and with architecture 

we have the chance to deliver something which matters beyond the formal. Which answers 

relevant questions. Which is what does it do with the place, what does it do with. And I think 

if we miss this, I think we miss a great chance which we only have with architecture. The way 

around, if we use the same language, but we enjoy the situation, the outcome is unique. Even 

though if you know the language. You don’t have to invent new form and if you understand 

the uniqueness of the situation you are in. Mies van der Rohe, it is the same. I think it is always 

breathtaking. He puts the same (places coffee cup) and I am sure the make-up of the urbanistic 

setting, it took weeks, this (moves cup slightly). It then the same façade as pfffsss... a lot of 

repetition but then…

Marieke de Vries: Perhaps you have as an architect or as architectural firm a toolbox of 

certain questions or certain answers you use, example David Chipperfield. Do you look at a 

specific situation which you in a time of your experience in practice you know that you have 

certain tools you can use again.

AS: Because you know that you can deal with them and they work, which is convenient. 

But that is not the most important thing. I know a lot about precast concrete, and I like to use 

it because I think it is a good.

PB: Do you think that those questions like how you use example Mies van der Rohe, you 

ask these same questions, but as long as you position them correctly in the context they work, 

226 De genealogie van een plek: Riga



appendix C: a conversation with Alexander Schwarz

they do achieve some kind of good or naturalist intention?

AS: I would say so, Mies is an example of, also how he managed to have this, every Mies 

building is a good building, I mean it is quite astonishing how he managed with a big office 

that somehow that every building has an outstanding quality. I mean you can’t say that national 

gallery is better than the post office. But every building has an enormous level of quality. And 

this is I think achieved also by the stubbornness and the reduction of the vocabulary and deep 

understanding of the possibilities of the means and why you use that, why you choose this.

PB: Do you feel that something in - you again refer to Mies, but Maybe in David 

Chipperfield architects also: - does this kind of language, does it become a form of tradition 

within this big group of, I think in berlin you have 120 people for example, does it hang in the 

air somehow?

AS: Difficult question, because I hate people in the office do something what they know is 

what we do. If they just use a tool, which normally works, but they don’t know why.

JV: They formalize it?

AS: Ja, exactly, and that’s kitsch, and on the long run it destroys the tool, because. You can 

destroy means by using them wrongly I would say. And Difficult question because in the end, 

you can, we are not so interested in using our language, it is something which we have to in the 

end, we have to say it somehow, but the crucial point is I think what you call naturalism is ja. 

What’s relevant here?

PB: Asking the right questions at the right time, in the right place.

AS: And try to start in the beginning. And try to find what is the correct first question, try 

to, that is something where maybe what we are quite good at. You know our architecture is a 

little bit boring, but it works because of this.

But if you take it out of the context it is correct but maybe a bit boring. But I like that a 

lot because I think if you are there then it’s normally it is not boring. It’s somehow thrilling 

because it is something which was there already.

But by the way this is something which is a big problem when we do competitions we 

always need somebody who sees that it could be not boring.
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Tom van Haaren: Still you won a lot of competitions.

AS: Ja, but we do a lot of competitions.

BC: But indeed, you do win a lot of these competitions, so there must be a reason. Also the 

imagery which you use.

MR: Is there – maybe – some kind of magic secret which you can share us?

AS: I think you have to transport that your design is more precise than your competitors. 

I remember the first competition I did in the office was cologne, Kolumba, which, Zumthor 

won, and I saw Zumthor’s scheme and I thought: ‘fuck, its better.’ It’s so precise, and very 

what would you do with, it was so completely convincing and so much better than the other 

250, so and I think something like this it’s really convincing because the starting point was 

just the right thing, when you start with the, that you build on the ruin and create this form 

just by extruding the… that is something thrilling, but now every student in class you see the 

beautiful brick of Peterson, and it’s boring when you do it in Berlin. There were no romans. 

And of course we know it’s a beautiful material, but if you use it just because it’s beautiful 

and we have this reference that Columba looks so beautiful and the brick works. I mean 

it’s a beautiful brick. You can’t say anything against it. But if you don’t use it with the same 

sharpness, which Zumthor did in this incident it’s a bit kitsch as it loses its power.

JV: May I remind you of what you yourself said about the Neues Museum, which actually 

seems to sort of echo this thing you’re saying the Neues, was a formalist creation it was 

something that grew from the likes of the 19th century, it was the right question at the right 

time, but you decided to take it as an original building. How does that work in this story your 

telling? I’d like you to explain that.

AS: Hmm, what can I say…?

JV: Because, it’s interesting, it would seem to be that where the building acquires a certain 

reputation or acquires a certain age, we forgive it, is that how it goes.

AS: I think that it has to be with the state of the ruin, which is a chaotic, there is almost, I 

was once asking the question whether the pilot who threw the bomb on the Neues Museum is 

a designer, because:

I remember once chatting with the channel director in front of the façade where we were 
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discussing phenomenon of water damage on the façade, because there was water ruining the 

façade, it did some design on the façade, and: ‘can we keep that, in this way?’ At one point 

this channel director called it ‘meteorological impressionism.’ But I think if you then think 

about the role in architecture somehow invented because of weather, you start to build a 

house because you want to stay at a place although the weather may…. Because of the weather 

we made… weather and architecture is very… it is not so stupid to comment on weather 

phenomenon with theoretical. It’s very different I would say to other the fact that architecture 

stands in the weather, and ages therefore, and a lot of form comes from it, grooves.

BC: Unfortunately we are out of time, thank you very much for coming to speak with us.
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