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ornament en beeldproductie 
van de eenentwintigste eeuw 

Over de ontwikkelingen van een decoratieve traditie in de architectuur 
van Vitruvius tot en met Venturi en speculaties over de toekomstige en 
uiteindelijke positie van het eenentwintigste-eeuwse ornament in het 
architectendiscours. In hoeverre is het eenentwintigste-eeuwse ornament 
te herleiden naar haar historische betekenis en toepassing? Om de 
veronderstelde ontwikkelingslijn te beargumenteren wordt de beeldcultuur 
van een jonge stad als Almere geanalyseerd. De architectonische limieten 
waar de actuele beeldcultuur het ornament uiteindelijk naar toe zal 
bewegen, zijn naderhand in een ontwerpopgave uitgewerkt. 



Ideeën over het toepassen van het ornament hebben zich door ruimte en 
tijd heen altijd in het zicht van het domein van de architectuur afgespeeld. 
Zulke ideeën - en de ontwikkelingen die ze doormaken - komen niet enkel 
tot ons in geschrift, maar zijn ook immer leesbaar in de wijze waarop de 
stad wordt geconstrueerd, en de beelden die ze produceert tot ons komen. 

In ornament en beeldproductie van de eenentwintigste eeuw worden deze 
ideeën daarom niet enkel in woorden onderzocht, via geschriften van 
toonaangevende architectonische denkers uit verschillende stijlperioden, 
maar wordt ook de recente beeldcultuur van de jonge stad Almere 
onderzocht. Hierdoor wordt niet alleen de kern van de theorie inzichtelijk, 
maar ook het effect hiervan op de gelijktijdige architectuur. 

In ornament en beeldproductie van de eenentwintigste eeuw wordt een 
poging ondernomen om de actuele toepassing van het ornament te 
classificeren aan de hand van haar historische betekenis en toepassing. 
Dit veronderstelt dat de ontwikkeling van een decoratieve traditie in de 
architectuur een min of meer historisch continu proces is, waarvan de 
huidige ontwikkelingen te herleiden zijn naar haar originele context. 
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O.inleiding 

Verschillende historische stijlen van het ornament kennen verschillende 
systemen en methodes van decoratief ontwerp, die in verschillende culturen 
op verschillende tijden de boventoon voeren. Deze systemen en methodes 
maken gebruik van geleende, geërfde of nieuw ingevoerde vormen van 
ornamentiek, waarbij gaandeweg het oorspronkelijke gebruik en belang 
verloren is gegaan of is genegeerd.' Dit wekt de suggestie van een almaar 
voortdurend proces dat de historische context en de betekenis van het 
ornament transformeert. In opvolging van deze suggestie lijkt het mij 
legitiem om de ontwikkeling van een decoratieve traditie in de architectuur 
als een historisch continu proces op te tekenen, waarbij de sporen die de 
toepassing van het ornament in de stad van het verleden heeft gemaakt, 
onoverkomelijk aanleiding zullen geven tot een toekomstige toepassing van 
het ornament in de nieuwe stad. 

De historische continuïteit van dit transformatieproces is echter 
niet waarin de motivatie ligt voor dit onderzoek. Het karakter van het 
transformatieproces is wat mij heeft geïnspireerd. Het onderzoek waagt 
zich hiermee uit de arbitraire discussie of de huidige toepassing van het 
ornament en het denken hierover zich heeft ontwikkeld vanuit vroegere 
stijlperioden, en richt zich daarentegen op de vraag hoe deze ontwikkeling 
in evolutionaire termen kan worden getypeerd. De beeldcultuur in Almere 
geeft hierbij een eerste aanleiding om te veronderstellen dat de actuele 
toepassing van ornamentiek een zuivere vorm van degeneratiel is, waarbij 
formele randverschijnselen, die traditioneel aan het gebruik en belang van 
het ornament verbonden zijn, zonder hun ideële kader worden ingepast. 

naar het nulpunt van de decoratieve traditie in de architectuur 

"Iedere verhandeling moet eerst teruggaan naar het eenvoudige begin van 
het te onderzoeken onderwerp, zijn geleidelijke ontwikkeling natrekken en 
de uitzonderingen en variaties uitleggen aan de hand van een vergelijking 
met zijn originele staat:'3 

Om over het eenentwintigste-eeuwse ornament te kunnen 
speculeren, is het van belang om eerst de historische betekenis en de rol van 
het ornament in de architectuur te duiden. Zodoende kan worden 



onderzocht in hoeverre de hedendaagse toepassing van ornamentiek terug 
is te leiden naar haar historische context. Deze veronderstelde herleiding 
geschiedt aan de hand van de gangbare opvattingen over het toepassen van 
het ornament in verschillende stadia van de architectuurgeschiedenis. Daar 
het ornament altijd een prominent exponent is gebleken van nieuw ontstane 
stijlperioden, verleent het onderwerp aan vele wetenschappelijke richtingen 
legio aanleidingen voor onderzoek. 

De eerste vier hoofdstukken beperken zich echter tot een weergave 
van de concrete, bouwkundige termen over het ontstaan en de toepassing 
van het ornament, zoals die kunnen worden gelezen in de meest geroemde 
traktaten over de architectuur. Zo kunnen de genererende principes van de 
ornamentiek van Vitruvius tot en met Venturi worden gedestilleerd tot een 
beknopt, maar kernachtig verslag. 

Het eerste hoofdstuk behandelt de klassieke schoonheidsregels 
en bespreekt zodoende de De Architectura van Vitruvius en de De Re 
Aedificatoria van Alberti. Het werk van Alberti kan eenvoudigweg in het 
verlengde van Vitruvius' traktaat worden gelezen, aangezien het grotendeels 
is gebaseerd op het traktaat van Vitruvius. 

Het tweede hoofdstuk behandelt de taal van het ornament in de 
negentiende eeuw. Het traktaak Der Stil in den technischen und tektonischen 
Kunsten van Semper dient hierbij als uitgangspunt. Deze stijlperiode zal 
aanleiding geven tot een meer teetonische beschrijving van de gevel en 
de architectuurgrammatica zal de analogie met de techniek aangaan. De 
door de industriële revolutie ingegeven interesse voor de constructie van 
de architectuur uit zich uiteindelijk in een verwijdering van de kunstvorm 
uit de architectuur, waarbij de ornamentloze kernvorm blijft. Dit wordt in 
hoofdstuk drie vooral met de geschriften van Loos geïllustreerd. 

Het postmoderne denken van Venturi besluit deze reeks van 
denkend en schrijvend intellect in hoofdstuk vier. Dit hoofdstuk bevat 
daarnaast aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een actuele theorie 
van het ornament. 

De drie hoofdstukken die hier op volgen, behandelen enkel de 
actualiteit. Dit wordt gedaan door de theorie van Jencks en Koolhaas te 
relateren aan effecten op de gelijktijdige architectuur. De beeldcultuur van 
Almere leent zich uitstekend voor een dergelijke vergelijking, niet in de 



laatste plaats omdat Koolhaas zelf hier veel gebouwd heeft. De toon van 
deze hoofdstukken zal, in tegenstelling tot de voorgaande, van een meer 
betogende aard zijn, aangezien feiten en historie hand in hand gaan met 
stellingen en fantasie. 

In het vijfde hoofdstuk worden de contextuele contouren geschetst 
van het jonge Almere, een stad zonder historisch kompas. Duidelijk 
wordt welke ideologische evolutie het denken over het ornament heeft 
doorgemaakt en hoe deze ontwikkeling leesbaar is in de wijze waarop de 
stad is geconstrueerd. 

Het zesde hoofdstuk behandelt de vaststelling dat de beeldcultuur 
van Almere zich analoog aan het surrealisme ontwikkelt. Hieruit volgen 
ook de regels en consequenties voor de beeldproductie van de architectuur. 
Uiteindelijk balt dit relaas zich samen in het afsluitende hoofdstuk, waarin, 
bij wijze van hypothetisch summum, de ontwikkelingslijn van het ornament 
tot in extremis wordt geëxtrapoleerd om de architectonische limieten waar 
de actuele beeldcultuur het ornament uiteindelijk naar toe zal bewegen, te 
beschrijven. Dit speculatief moment van uitersten heb ik, gelijk de aard van 
een degeneratief proces, het nulpunt genoemd. 





!.klassieke schoonheid 

Het ornamenteren van gebruiksvoorwerpen gebeurt volgens Alexander 
Speltz in Styles of ornament sinds de prehistorie - zo'n zesduizend jaren 
geleden. De eerste regels voor het toepassen van het ornament worden 
echter pas rond het begin van de jaartelling opgetekend door Marcus 
Vitruvius Pollio in zijn De Architectura libri decem. Deze verhandeling is 
de enige bewaard gebleven, eigentijdse bron over de klassieke architectuur. 
Het werk, bestaande uit tien delen, geeft een uitgebreide beschrijving 
van de Romeinse architectuur. De oorsprong van de zuilordes en de 
betekenis van het ornament worden beide uitvoerig besproken. Vitruvius 
draagt drie fundamentele waarden aan voor het beoordelen van goed 
uitgevoerde architectuur; drie voorwaarden die, bij vervulling, tot een goede 
architectuur kunnen leiden.4 Alles wat de mens bouwt, staat in het teken 
van deze drie:firmitas, utilitas en venustas. Geen van deze waarden is hoger 
dan de ander en alle drie zijn ze even noodzakelijk. 

Venustas, de Latijnse term voor schoonheid, betekent letterlijk: 
de opvallende kwaliteiten die de godin Venus bezit.5 Dit impliceert dat 
architectuur een visuele kwaliteit moet hebben die een menselijk verlangen 
opwekt. Hiermee wordt duidelijk dat Vitruvius in beginsel de mens en zijn 
lichaam verbindt met de daad van architectuur. 

"De natuur heeft namelijk het lichaam van de mens zo 
vormgegeven, dat zijn gezicht vanaf de kin tot de bovenkant van het 
voorhoofd, waar het haar begint, een tiende van het hele lichaam is, even 
lang als bij gestrekte hand de afstand tussen de pols en het topje van de 
middelvinger. Het hoofd neemt van kin tot kruin een achtste in, de afstand 
tussen de bovenkant van de borst (bij het ondereind van de hals) en de 
onderste haarwortels is een zesde, tussen het midden van de borst en de 
kruin een kwart van het lichaam.[ ... ] Evenzo moeten de bouwgeledingen 
van tempels in hun afzonderlijke delen verhoudingen hebben die met de 
totale omvang van het hele gebouw volmaakt overeenstemmen:'6 

het ornament en haar relatie met de natuur 

De oorsprong van de zuilordes, wals beschreven door Vitruvius, alsmede 
de peiler waarop de klassieke ornamenttheorie gegrondvest wordt, is de 
natuur.7 De natuur dient als direct voorbeeld en inspiratiebron, als een 





vormgevende maatstaf van alles wat schoonheid behelst. De verhoudingen 
die aan worden getroffen in de natuur en in het bijzonder in de mens, 
krijgen navolging in de constructie van de architectuur. 

"Als de natuur het menselijk lichaam dus zo heeft gevormd dat 
zijn ledematen in hun proporties aan zijn gestalte als geheel beantwoorden, 
hebben de ouden kennelijk op goede gronden bepaald dat ook bij 
de uitvoering van bouwwerken de afmetingen van de afzonderlijke 
geledingen in evenwichtige verhouding moeten staan ten opzichte van het 
totaalbeeld. Vandaar dat zij voor alle bouwwerken stijlvoorschriften hebben 
doorgegeven, maar speciaal voor gebouwen ter ere van de goden, omdat de 
verdiensten en gebreken daarvan gewoonlijk eeuwig zichtbaar blijven:•s 

Vitruvius relateert het menselijke lichaam aan het gebouwlichaam, 
een idee dat strookt met de opvatting van Aristoteles dat alle kunst een 
vorm van mimesis, nabootsing, is. De analogie met de natuur ligt aan 
de basis van de klassieke grammatica. De ordes hebben een formele en . 
expressieve individualiteit die ze in de nabijheid brengt van de natuurlijke 
vormen. 

nodig en nuttig 

Met betrekking tot het ornament maakt Vitruvius onderscheid tussen 
decorum en ornamentum. Ornamenten die een gebouw een identiteit 
verlenen die in de juiste sociale en historische context past, zorgen voor 
decorum. Deze ornamenten bepalen het karakter van het gebouw en zijn 
een weerspiegeling van de status van de bewoner en van de functie van het 
gebouw. Het formele karakter van het in te zetten ornament; welke ordes 
en decoratieve motieven zijn geschikt voor welke godheid, wordt door 
Vitruvius vastgelegd. Een juiste toepassing van het ornament is nodig om 
tot goede architectuur te komen. 

Ornamenturn is daarentegen de som van alle decoratieve 
elementen van het gebouw, welke dus per definitie niet behoren tot het 
decorum. Ornamenturn kent dan ook geen connotaties met identiteit, maar 
met verfraaiing. Toch is ornamenturn zeer zeker nuttig, met behulp van deze 
ornamenten kan een architect ritme, symmetrie, regelmaat en 



afwisseling aan een gebouw geven, waardoor het zijn klassieke schoonheid 
krijgt.9 Ornamenturn voorziet in de bevrediging van een esthetisch principe 
dat Vitruvius decor noemde. Decor betekent passendheid, en ontstaat 
door het toepassen van de juiste materialen (distributio) en het ontwerpen 
(dispositio) van symmetrie (symmetria) en ordening (ordinatio), die op hun 
beurt voor harmonie (eyrytmia)zorgen. 

van toegevoegde waarde 

Als de Vitruviaanse idee over schoonheid ten tijde van de renaissance 
wordt herontdekt, blijft veel van zijn klassieke ideologie overeind. Leon 
Battista Alberti, een Italiaanse architect, hanteert Vitruvius' werk als model 
bij het schrijven van een eigen traktaat over de architectuur. In zijn De Re 
Aedificatoria worden dan ook de fundamentele waarden waaraan goede 
architectuur dient te voldoen, instemmend overgenomen. De ordes zijn in 
de renaissance het onbetwiste formele systeem waaraan alle elementen van 
de architectonische taal moeten refereren. 10 

Het ideologische onderscheid dat Vitruvius maakt tussen 
het ornament als decorum en het ornament als ornamenturn blijft niet 
onopgemerkt bij de receptie van de ideeën van Vitruvius. De notie van 
het ornament als een zelfstandig systeem, als een systeem dat los van het 
gebouw kan worden toegepast, krijgt dan al navolging in de traditie van 
het bouwen in de renaissance: want op het fronton van de tempel na, 
produceerde het ornament de grootste visuele impact en verkreeg bijna 
een iconische waarde als de meest directe manier om de waardering van 
de klassieke bouwkunst uit te dragen." Hiermee is het ornament op weg 
om een onafhankelijke status te krijgen in de traditie van het bouwen in de 
renaissance. 

Maar niet alleen in de praktijk bleek deze ideologische adaptatie 
van Vitruvius plaats te vinden, ook Alberti verkondigt in zijn traktaat 
woorden van gelijke strekking. Hij stelt dat het decor bepaald wordt door de 
geschiktheid van de vormbij de inhoud, niet door het wel of niet toepassen 
van ornamentiek. Volgens Alberti is decoratie over het gebouw heen 
gedrapeerd: het ornament geeft extra genoegen en verhoogt de esthetische 
kwaliteit van een gebouw. Het ornament wordt dus toegevoegd, bevestigd 
aan een gebouw, maar is niet aangeboren of passend. 



"Ornament kan worden omschreven als een vorm van bijkomend 
genoegen en een vervollediging van schoonheid. Hieruit volgt, volgens mij, 
dat schoonheid een inherente eigenschap is, dat vloeit door het lichaam van 
datgene dat zich mooi mag noemen. In tegenstelling tot ornament, dat niet 
inherent is, maar eerder iets bijvoeglijks en bijkomends. "12 

Dit bijvoeglijk en bijkomend gegeven van het ornament krijgt 
in Alberti's verhandeling meer reliëf als hij onderscheid maakt tussen 
pulchritudo en decorum. Dat wat mooi is, pulchra, is volgens hem 
een inherente kwaliteit van het gebouw zelf. Decorum is expliciet een 
toegevoegd element aan het gebouw, een addendum. Vorm en decoratie zijn 
hiermee voor het eerst in betekenis gescheiden en het ornament wordt niet 
meer als integraal element van de architectuur gezien. Het zou het begin 
markeren van een ontwikkeling waarbij uiteindelijk de wenselijkheid van 
het ornament als toegevoegd element ter discussie wordt gesteld. 



27 bladzijden tot het nulpunt 



2.kern- en kunstvormen 

De erkenning van het ornament als een systeem van decoratie dat zich 
heeft ontworsteld aan de vorm, krijgt pas halverwege de negentiende 
eeuw met het werk van Karl Bötticher een retorisch vervolg. Bötticher, 
een leerling van de bekende architect Schinkel, formuleert de begrippen 
Kernforme of Werkforme voor de functionele basisvorm van een object en 
Kunstforme voor het geheel aan ornamenten. Hij betoogt dat de waarde 
van het object afhankelijk is van de mate waarin de kernvorm en de 
kunstvorm een eenheid vormen. Wanneer men deze visie op het domein 
van de architectuur betrekt, spreekt men van een samenhang tussen de kale 
structurele delen van het gebouw en haar aankleding.13 Bötticher, naast 
architectuurcriticus ook een oudheidkundig archeoloog, poogt aan te tonen 
dat de decoratieve elementen van de Griekse tempel hun oorsprong hebben 
in of verwant zijn aan de constructie; het doel van ieder ornament van de 
tempel is het symbolisch uitdragen van haar oorspronkelijke constructieve 
functie. 

In het traktaat Der Stil in den technischen und tektonischen Kunsten 
van Gottfried Semper wordt deze gedachtegang uitgewerkt. Semper 
benoemt de meest fundamentele structurele elementen in de architectuur, 
zoals kolom en balk, tot de oorsprong van de latere symbolische uitingen 
van de architectuur, waaronder dus ook de zuilordes behoorden. De 
schoonheid van de klassieke bouwkunst wordt verklaard vanuit de 
historische omstandigheden en de technische ontwikkeling waarin ze is 
ontstaan en waarmee ze is geconfronteerd. Semper verklaart de kunstvorm 
uit materiaal, functie en techniek en vindt dat in de daad van de constructie 
van architectuur haar schoonheid ligt besloten. 

het ornament en haar relatie met de constructie 

In Der Stil wordt niet de geschiedenis van de stijlvormen op de voorgrond 
gesteld, zoals tot dan toe gebeurde, maar de technische ontwikkeling. Door 
het bestuderen van een primitieve hut komt Semper tot de stelling dat de 
architectuur vier basiselementen kent: de fundering, de stookplaats, het dak 
en de omhulling. De eerste sporen van de gebouwde vorm zijn ontstaan 
rondom de stookplaats, waar de familie bijeenkomt. Vanuit de behoefte 
om deze gemeenschappelijke basis te beschermen tegen de invloeden van 
buitenaf, zijn er muren omheen geplaatst, een dak erboven en een 



verhoging of een fundering eronder. Voor elke van de vier Urformen wordt 
er op de principiële samenhang van de bouwkunst met een traditioneel 
ambacht gewezen. 14 De stookplaats is verbonden met pottenbakkerij, 
de muur met weverij, het dak met timmerwerk en de fundering met 
metselwerk. 

Onder invloed van Bötticher en Semper verliest de Vitruviaanse 
opvatting dat architectuur is ontstaan als imitatio van de menselijke 
natuur haar draagvlak in het architectendiscours. Het voorschrift voor 
decorum is nog steeds van kracht - want ook Semper gelooft dat stijl een 
historisch bepaalde, aan plaats en tijd gebonden vormentaal is, 15 maar er is 
een compleet nieuwe, historische en natuurwetenschappelijke, verklaring 
gekomen voor de associaties en expressies van de architectonische 
vormentaal, 16 waarbij de vormen, verhoudingen en decoratie in verband 
worden gebracht met de eigenschappen van het materiaal en de constructie. 
Het decorum hoort dus de architectuur als een technisch georganiseerd 
artefact te bevestigen en het gebouw te verheffen tot voorstelling van haar 
eigen constructieve logica. Dit is het beginsel van de tektonische perceptie 
van de architectuur. 

Semper legt ook de nadruk op het functionele karakter van de 
architectuur.17 Hierbij is de vorm die het best aan zijn doel beantwoordt, 
het mooist, en wanneer van dit principe wordt afgeweken, is decadentie het 
gevolg en wordt de architectuur een leugenachtige decoratie, schrijft Henry 
van de Velde. 18 Termen als waarheid en eerlijkheid19 worden vervlochten 
met het tonen van de constructie en het inpassen van materialen in hun 
natuurlijke hoedanigheid. Behalve dat dit als een ideologische veroordeling 
van de classicistische traditie kan worden uitgelegd, getuigt het ook van een 
beginnende moraliteit ten aanzien van het architectuurdecor. 

het besef van een orde 

Mede door de in Europa op stoom geraakte industriële revolutie 
beheerst de analogie met de techniek de laat negentiende-eeuwse 
architectuurgrammatica. Owen ]ones presenteert in Ihe grammar 
of ornament wat volgens hem de stilistische kenmerken zijn van een 
gebouw. Allereerst noemt hij de constructieve middelen, ten tweede de 
overspannende elementen die hier tussen zijn geplaatst en ten derde 



noemt hij het dak.20 Met het primaat stellen van de constructie als 
vormgevend en beeldbepalend voor de architectuur, verliest de klassieke, 
Vitruviaanse driehoeksverhouding haar gelijkwaardigheid. Als schoonheid 
immers het product van het construeren is, houdt het dogma van de 
architectonische drie-eenheid van firmitas, utilitas en venustas geen stand. 
Integendeel, het impliceert juist een krachtige causaliteit tussen constructie 
en vorm. 

Nieuwe constructies brengen nieuwe vormen voort. De 
bouwvorm ontstaat uit de constructie en ontwikkelt zich vervolgens pas 
tot kunstvorm.21 Een nieuwe stijl van ornamentiek kan hierdoor ook 
onafhankelijk van een nieuwe architectuurstijl worden geproduceerd. Dit 
betekent dat de kernvorm en de kunstvorm hiërarchisch zijn geordend: 
de kernvorm komt primair, de kunstvorm volgt daaruit. Dit hiërarchisch 
besef, bijna vierhonderd jaren nadat Alberti in de renaissance al een 
eerste scheiding tussen inherente schoonheid en toegevoegd decorum als 
kunstvorm heeft beredeneerd, is in retrospectief een sterke indicatie geweest 
van de ornamentloze en zakelijke esthetiek van het Nieuwe Bouwen, zoals 
het modernisme voor de Tweede Wereldoorlog heette, die zou volgen. 





3.de modernistische moraal 

Waar de taal van het ornament in de negentiende eeuw, zoals besproken in 
het tweede hoofdstuk, aan oorsprongen en aanleidingen wint en daarmee 
een wereld van nieuwe vormen en decoraties genereert, getuigt de in dit 
hoofdstuk centraal staande modernistische periode in de architectuur 
van een zelfdestructief denken over het ornament en haar toepassing. De 
centrale idee van dit denken openbaart zich in 1908, als de Oostenrijkse 
architect Adolf Loos in zijn lezing Ornament und Verbrechen de stelling 
poneert dat de vooruitgang van een cultuur verbonden is met het 
terugdringen van ornamentiek.22 Loos onderbouwt zijn stelling door 
de drang van de mens om zijn gezicht en alles waar hij maar bij kan te 
ornamenteren, het primitiefste stadium van de beelden~e kunst te noemen. 
De meest primitieve samenlevingen gebruikten dan ook veel ornamenten, 
meent Loos, terwijl de meest geavanceerde geen overbodige ornamenten 
kennen, of op zijn minst de ornamentiek trachten tegen te gaan als die geen 
zinvol doel heeft.23 

Maar wat maakt het ornament dan zinloos? Loos voert hier 
twee argumenten voor aan. Het eerste is economisch van aard: het 
ornament is een verkwisting van arbeid en daarmee een verkwisting van 
kapitaal. Waarom zouden ambachtslieden hun tijd moeten verspillen aan 
ornamenten die alleen maar het moment dichterbij brengen waarop een 
voorwerp ouderwets wordt? Het tweede argument is moreel en daardoor 
vermoedelijk nog effectiever: het ornament is een teken van degeneratie. 
Loos vindt het geweldige van zijn tijd juist dat men niet meer in staat is 
nieuwe ornamenten voort te brengen, hij beschouwt het ornament dan ook 
niet langer als een vanzelfsprekend product van de cultuur. 

Dat dit tweede argument enigszins omstreden is, werd door 
Loos aan den lijve ondervonden toen zijn ontwerp voor een warenhuis 
voor herenkleding aan de Michaelerplatz in Wenen, publiekelijk werd 
afgekeurd wegens een te weinig aan ornament. Als uiteindelijke compromis 
zijn er bloembakken aan de vensterbanken van de ramen van de hogere 
verdiepingen gehangen, om het verder kale, witte exterieur van de gevel te 
maskeren. 



de traditie herzien 

Het met ongekend retorisch geweld uitvlakken van het ornament uit de 
taal van de architectuur, heeft de kunstvorm natuurlijk ook tot de grenzen 
van haar betekenis gedreven. Het functionele kreeg de voorkeur boven 
de vorm. De vorm is niet het doel, maar het resultaat van het werk van de 
architect. Otto Wagner verklaart al in 1902 dat het pure utiliteitsbeginsel 
de kunst zal verdringen. 24 Loos bevestigt deze gedachte door te stellen dat 
architectuur niet bij de kunsten moet worden ingedeeld. Het huis voorziet 
namelijk in een behoefte, zo stelt Loos, het kunstwerk niet. Het kunstwerk is 
revolutionair; een huis conservatief.25 

Ook de kunst worstelt met haar identiteit. Het utiliteitsbeginsel 
heeft haar dan misschien niet overbodig gemaakt, maar drukt zwaar op de 
middelen die ze mag toepassen en op de beelden die ze mag produceren. 
Het reduceren van de kunstmiddelen is voor het eerst zichtbaar in de 
opkomst van De Stijl. In een poging om een universeel en neo-plastisch 
stadium te bereiken, ontdoet de kunst zich van elke narratieve inhoud of 
referentie aan de werkelijkheid.26 Noties van het abstracte en het universele 
worden vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw kenmerkend voor de 
modernistische moraal, ook in de architectuur. Het inpassen van inhoud en 
vormen van vroegere bouwperioden wordt hiermee taboe. De verwijdering 
van het ornament uit de architectuur leidt tot de verwerping van traditie. 
Het geloof dat elke bouwkunst aan haar tijd gebonden is en zich alleen kan 
manifesteren in actuele opgaven met middelen van haar eigen tijd,27 doemt 
iedere poging om het doel van gebouwen aan te passen aan verouderde 
opvattingen en vormen tot mislukken. Dus brengt het modernistische 
denken een nieuw adagium voort: form follows function. In het licht van 
Sempers causaliteit betreffende de constructie en haar bekleding, is dit geen 
radicaal nieuwe opvatting, maar eerder een bouwkundige actualisatie van 
een filosofisch concept. 

nieuwe tijden, nieuwe typen 

De in het vorige hoofdstuk al kort genoemde industriële revolutie, blijkt 
zowel oorzaak als katalysator van de schepping van de modernistische 
moraal. De industriële revolutie genereert nieuwe vraagstukken, creëert 



nieuwe constructiemethodes en maakt nieuwe vormen mogelijk. Op een 
maatschappelijk niveau zorgt de industrialisatie voor een verandering van 
leefpatronen in stad en land en veroorzaakt het een wildgroei aan nieuwe 
gebouwfuncties - treinstations, wolkenkrabbers - die geen enkel historisch 
precedent offormele conventie kennen.28 

De programmatische uitbreiding van de historische stad leidt 
tot een wonderlijke evolutie van de stedenbouw, niet in de eerste plaats 
door de typologische verrijking van de stedelijke structuur, maar meer 
nog doordat de organisatie van deze structuur ter discussie wordt gesteld. 
Onder aanvoering van Le Corbusier en Sigfried Giedion worden in 
1928 de meest invloedrijke architecten en denkers over de architectuur 
bijeengebracht en wordt het Congrès Internationaux d~rchitecture 
Moderne opgericht. Het CIAM propageert dat de industrialisatie en de 
ermee verbonden maatschappelijke structuurveranderingen niet alleen 
in een vernieuwd stedelijk programma tot uiting hoort te komen, maar 
ze zijn er van overtuigd dat de stedenbouw gerelateerd moet zijn aan de 
politieke en economische realiteit, teneinde de wereld te verbeteren door 
de daad van architectuur. De nieuwe stad zoals het CIAM deze voor ogen 
heeft, is de functionele stad. Gebaseerd op een analyse van vierendertig 
steden, concludeert het CIAM dat de sociale problematiek van deze steden 
enerzijds kan worden opgelost door een strikte ruimtelijke scheiding van 
functies, anderzijds door de bevolking te huisvesten in verspreid staande, 
hoge appartementen blokken. 

Paradoxaal genoeg leidt - ondanks het gemis van historisch 
precedent en formele conventie - de opgave voor de nieuwe stad dus niet tot 
een allegorisch vormexperiment en een ongekende en onbelemmerde uiting 
van de kunstzinnige geest. Nee, de modernistische stad laat zich kennen 
als uiting van de functionele geest. Dat betekent in de stedenbouwkundige 
praktijk dat het megalomane keurslijf van de functionele stad in haar 
streven naar een universele architectuur het contextuele sentiment overwint. 
Wat uiteindelijk van de wereldbeterende intenties van een dergelijke 
architectuur terechtkomt, wordt besproken in het volgende hoofdstuk. 
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4. postmodernistisch banaal 

Men schrijve 15 juli 1972, half vier 's middags. De Pruitt-Igoe flats worden 
met een reeks ferme knallen met de grond gelijk gemaakt. Na jaren van 
negatieve berichten over de kwaliteit van leven in de complexen, niet 
zuinig onderbouwd met statistieken die patronen van extreme armoede, 
criminaliteit en racisme onder de bewoners aan het licht brengen, besluit 
de Amerikaanse regering tot de sloop van een wat voor velen een icoon van 
de modernistische architectuur was. De architectuurcriticus Charles Jencks 
verkondigt met veel gevoel voor dramatiek en een tikkeltje ironie dat met 
deze - volgens hem blijde - gebeurtenis, de dood van de modernistische 
architectuur eindelijk daar is. Het opblazen van het Pruitt-Igoe project is 
voor hem als een symbolische bevestiging van het falen van de intenties 
van de modernisten om een soort sociale architectuur te bedrijven dat 
de actuele problematiek van de samenleving kan doen oplossen. Sterker 
nog, Jencks stelt dat de modernistische moraal juist indruist tegen actuele 
maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld29 en in die bewering staat hij 
niet alleen. Zo stelt Colin Rowe in 1976 in Collage City dat de functionele 
stad, zoals uitgedragen door Le Corbusier en het CIAM, iedere dag meer 
en meer inadequaat blijkt om het leven van de twintigste eeuw onder te 
kunnen brengen.30 HetCIAMis dan al zeventien jaren geleden opgeheven, 
maar het duurt een poos voordat er een antwoord wordt geformuleerd op 
het modernisme en meer specifiek op haar fundamentele afwijzing van het 
toepassen van het ornament. Dit antwoord zou het postmodernisme heten. 

Het postmodernisme is ontstaan als een reactionair collectief 
dat zich verzet tegen de verwijdering van historie uit de taal van de 
architectuur, gebonden door een besef dat de laatminimalistische objecten 
die de modernistische architectuur voortbrengt nauwelijks in staat zijn om 
contact met de stad en haar bewoners op te bouwen. 31 Postmodernistische 
architectuur staat dus een communicatieve architectuur voor, verwezenlijkt 
door het ornament en allerhande stilistische referenties naar het verleden 
weer op de gevel te laten verschijnen. De postmodernisten menen dan ook 
dat zij de traditie hebben bevrijd: de formele middelen die het modernisme 
hun heeft ontzegd, zijn weer teruggewonnen op de stad. Maar betekent 
dit dan dat de postmodernisten terugvallen op oude gewoonten en een 
decoratieve traditie voortzetten die de modernisten ideologisch verwierpen? 



Of geraken de postmodernisten in een volgende fase van een proces dat 
uiteindelijk zalleiden tot de degeneratie van het ornament? Om hier 
een antwoord op te kunnen geven, moet eerst worden gekeken naar de 
ideologische grondslagen van de postmodernistische toepassing van 
ornamentiek, alsook naar de toepassing zelf. 

over eenden en schuren 

In het voorwoord van de al snel bekend geworden publicatie Learning 
from Las Vegas, vertelt Robert Venturi, de Amerikaanse architect 
die pionierswerk verrichtte met zowel het theoretiseren van de 
postmodernistische architectuur als met haar toepassing, dat hij het 
even belangrijk acht om hedendaagse fenomenen in de architectuur 
te onderzoeken als om historisch onderzoek te plegen. Hij wil met 
Learningfrom Las Vegas de architectuur van de commonplace analyseren, 
inzicht krijgen in de meest banale gebouwen die de cultuur in Amerika 
voortbrengt. Zodoende ook zijn onderzoek naar de architectuur van The 
Strip in Las Vegas. 

Ongetwijfeld beïnvloed door de vele reclame-uitingen en 
themahotels aan The Strip, besteedt Venturi veel aandacht aan het pietorale 
aspect van de architectuur van de commonplace. Hij merkt op dat de 
populaire beeldcultuur in Amerika toegepaste kunsten als schilderkunst, 
beeldhouwkunst en grafische ontwerp probleemloos combineert met 
architectuur, terwijl de modernisten altijd ruimte hebben voorgesteld als 
essentieel element dat de architectuur onderscheidt van de grafische kunsten 
en de literatuur. Hij maakt zich sterk voor een scenografische perceptie van 
de architectuur. Een architectuur van stijlen en symbolen is dan ook een 
niet-ruimtelijke architectuur, maar een architectuur van communicatie. Hij 
stelt dat communicatie dominant is over ruimte, zowel als element van de 
architectuur als element van het landschapY 

De stijlen en symbolen die het gebouw aanwendt en welke 
context het daarmee uitbeeldt, is een heikel thema in de navolging van 
de scenografische architectuur. Robert Venturi ageert tegen The Duck: 
het gebouw dat ruimte, constructie en programma onderdompelt in en 
vervormt aan de hand van een alomvattende symbolische vorm. Hij noemt 
dit een building-becoming-sculpture. 



Tegenover de categorie Ihe Duck - die onomstotelijk treffend is genoemd 
naar de winkel die badeendjes verkoopt en eruit ziet als een badeendje -
positioneert Venturi de idee van de decorated shed. De decorated shed is een 
samenspel van ruimte en constructie dat het programma dient, en waarvan 
ornament onafhankelijk is toegepast. De eend is een symbool, de versierde 
schuur past symbolen toe. 

De versierde schuur legt de nadruk op het beeld dat ze medieert, 
in de veronderstelling dat architectuur berust op de perceptie en creatie 
van empirische en emotionele associaties. Met het benadrukken van 
het beeld en door gebruik te maken van symbolische en representatieve 
elementen, treedt er vaak een contradictie op tussen het exterieur en de 
vorm, de organisatie en het programma van het gebouw.33 De toepassing 
van ornament wordt hiermee dus voor het eerst afzonderlijke gezien van de 
inhoud, wars van enige mate van decorum. 

de gevel en haar relatie met het programma erachter 

In lijn van het voorgaande kan men dus concluderen dat het ornament 
een symbooldrager is geworden. Het ornament is weer terug op de gevel, 
maar legt nu verbanden met een externe context. Het volgt niet meer de 
regels van het decorum omdat het geen uiting geeft van het karakter van het 
gebouw. Het ornament wordt ingezet als belangrijke betekenisdrager die 
bemiddelt tussen de populaire, directe leesbaarheid en de referenties met de 
architectonische cultuur waar ze onderdeel van uitmaken. Het ontstaan en 
de perceptie van het ornament berusten op symbolische en verbeeldende 
elementen die contrasteren met de inhoud. Als gevolg hiervan neemt de 
correlatie tussen de gevel en het programma achter de gevel af. 

Dit kenmerkt het begin van een proces waarbij het omhulsel, de 
uiterlijke vormgeving waaronder de architect zijn werk toont aan de stad en 
de mens, zich losmaakt van de wezenlijke inhoud en deze twee steeds verder 
uiteen geraken. Met de contradictie tussen gevel en programma begint een 
proces waarvan het eindpunt een toestand van decompositie3" kan worden 
genoemd. 

Maar contradictie tussen gevel en programma is slechts één van 
de twee nieuwe aspecten van de beeldproductie van de architectuur volgens 
Venturi, het andere is complexiteit. Complexiteit in de architectuur dient 



zich aan in de zin van meervoudigheid van betekenissen en beelden, althans 
zo redeneert Venturi.35 De wijze waarop het ornament wordt ingezet in de 
gevel wordt zo tot een pastiche van verschillende tekens en symbolen. De 
gebruikte ornamentiek is daarbij niet nieuw, maar juist de presentatiewij ze: 
als een vrijzinnige montage. 

Tot hier de bespreking die zich voornamelijk heeft gericht op het duiden 
van de ontwikkeling van ideeën over het toepassen van het ornament 
door de tijd heen, bezien in een nauw kader, dat van de architectuur. 
De behandeling van verschillende stijlperioden in de architectuur is 
zonder holistische pretenties geweest, integendeel, vele maatschappelijke, 
historische en technische invloeden op de constructie van een stijl zijn 
buiten beschouwing gelaten. Hetgeen dat echter wel aanwezig is, vormen de 
bouwstenen voor de interpretatie van de beeldcultuur van de actualiteit, de 
beeldcultuur van Almere. 



S.sinds de stichting van de stad 

Het Venturiaanse verlangen om complexiteit en contradictie tot de 
grammaticaregels van de beeldtaal van de architectuur te benoemen, 
krijgt veel navolging in Amerika en ook de rest van de wereld. Toch zou 
de beeldproductie van de Nederlandse architectuur - wellicht door onze 
calvinistische instelling36 - tot het laatste decennium van de vorige eeuw 
grotendeels gevrijwaard blijven van het postmodernistische ontwerp. 
In Nederland lijkt de receptie van een dergelijke architectuur slechts 
incidenteel, in een specifieke context, tot een vormgevend reportoire te 
kunnen worden omgezet. 

De nieuwe stad Almere is zo'n incident. Sinds haar stichting in 
197 5, toont zij zich een voor Nederlandse begrippen merkwaardige adept 
als het om het inpassen van een nieuwe beeldtaal gaat. Nergens lijkt het 
importeren van een externe beeldcultuur zoveel rendement of controverse 
op te leveren als in Almere. De contextuele contouren van de stad geven aan 
waarom. 

de stad zonder verleden 

De actuele toepassing van het ornament als architectonische idee is 
bijzonder goed bespreekbaar te maken aan de hand van Almere. Waarom 
Almere? Waarom een stad zonder een bestaande, door de geschiedenis 
gevormde, culturele infrastructuur waaraan door stedelijke vernieuwing en 
uitbreiding fragmenten worden toegevoegd? Almere is geschikt omdat de 
stad een historisch kompas ontbeert. Er is geen intrinsiek mechanisme dat 
cultuur genereert en daarmee bepaalt hoe de stad en haar architectuur er uit 
moet zien. 

Een intrinsiek genererend cultureel beginsel kan de architectuur 
van de stad toetsen op haar bruikbaarheid, schoonheid en degelijkheid, 
of welke waarden de stad ook maar aanhangt. Dat betekent niet dat het 
ontbreken van een dergelijke culturele infrastructuur, die richting en 
vorm zou kunnen geven aan de ontwikkelingen van een beeldtaal, een 
problematische eigenschap van de stad is. Integendeel, het wegvallen van 
een historisch beknellend kader geeft de ruimte aan het inpassen van het 
architectonisch experiment. 

De voedingsbodem voor dit architectonisch experiment is vanuit 
de polder ontstaan, als een tabula rasa met ongekende mogelijkheden. 



Almere begon als een naamloze, plaatsloze stad: zonder context, zonder 
historie, vrij van obstakels om topografisch onbelemmerd te worden 
ontwikkeld door de stedenbouwers.37 Omdat er niets was, was alles 
mogelijk. In de stad zonder verleden, waar de opportunistische exploitatie 
heerst van wat zich toevallig aan aanleidingen voordoet,38 in deze 
ongeordende stad, zal het eigenmaken van een architectuur steeds weer 
worden opgeofferd aan het gemedieerde beeld. 

het voortplantingsmechanisme van de nieuwe stad 

In de stad mét verleden vindt het eigenmaken van een architectuur als volgt 
plaats: overeenkomstige elementen van de grammatica van de architectuur 
worden aangetroffen in het stedelijk weefsel en door hun veelvuldige en 
herkenbare toepassing wordt hun voorkomen verbonden met de identiteit 
van de stad. Door een voortdurend proces van gebruik en adaptatie worden 
zulke elementen conventies,39 die de architect tot nieuwe vormgevende 
principes doen komen, geschikt voor de stad in de ogen van de stad. In 
een dergelijke stad komt een nieuwe vorm dus altijd tot stand als een 
accumulatie van eerder aangetroffen structuren. 

Dit proces van het eigenmaken van een architectuur is 
geperfectioneerd in de historische stad, waar traditie en moraal de 
beeldproductie van de stad hebben behept met een rigide monopolie op 
beelden die verbonden zijn met de context van de stad. De nieuwe stad 
kan onmogelijk een gelijkgestemde culturele censuur formuleren, ze kan 
zich immers conformeren met alles en niets. Van een wezenlijke bewuste 
continuïteit in vormgevende principes kan Almere dus niet worden beticht 
- of men moet het gebrek aan een vormgevend principe al als het principe 
erkennen; het project van stedelijke inrichting begint juist telkenmale 
weer met een tabu la rasa.4ll Hierdoor is de verzameling van gebouwen 
in de nieuwe stad ook niet gebonden aan één stijl of beeldtaal en is haar 
reproduceerbaarbeid niet afhankelijk van de door het establishment 
gedicteerde smaak. Het ontbreken van een intrinsieke context heeft dan 
ook de meest fantastische vormen inhet stedelijke weefsel van Almere 
geïmplanteerd en met een schijnbare vanzelfsprekendheid een variatie van 
beelden aangebracht op het exterieur van de stad. 



12 bladzijden tot het nulpunt 
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6.architectuurvan het surrealisme 

het holle huis 

De implicaties van de contextloze conditie van Almere op de architectuur 
komt primair naar voren in de wooncultuur van Almere. Daar de stad 
bovenal een groeiend inwoneraantal moet zien te huisvesten in de jaren 
direct na de stichting van de stad, is het ontwerp van het woonhuis ook de 
primaire opdracht van de architect geworden. 

De vorm van de gevel en de toepassing van het ornament in de 
eerste woningen van de stad, de woonhuizen aan een kunstmatige gracht 
in Almere-Haven, verwijzen naar de grachtenpanden die de Amsterdamse 
binnenstad al eeuwenlang sieren. De keuze voor deze beeldtaal wordt 
ingegeven door de situering van de nieuwe woningen aan de gracht in 
Almere, die eenzelfde karakter moet krijgen als hun precedent. 

Deze architectuur van de gevel, gericht op het oproepen van 
specifieke beelden, behoeft gelukkig geen programma meer om begrepen 
te worden. Ik zeg gelukkig, omdat de programmatische organisatie van 
het grachtenpand natuurlijk niet beantwoordt aan de nieuwerwetse 
woonwensen van de stadsmens, en derhalve ook niet meeverhuisde van 
Amsterdam naar Almere. 

Het toekennen van alternatieve contexten aan 
nieuwbouwwoningen wordt een veel voorkomend thema in de jaren erna. 
Zo herbergen de expositiewijken De Fantasie en De Realiteit een keur 
aan tot dan toe onbeproefde woonvormen. Een steigerhut, een circustent, 
caravans en containers vormen zij aan zij de straat van de toekomst. In de 
krampachtige pogingen van de architecten en kunstenaars om het huis er 
uit te laten zien als iets anders dan het huis, worden er te pas en te onpas 
geleende beelden van buiten de wooncultuur geprojecteerd op het woonhuis. 

Als in 1986 De Realiteit permanent kan worden bewoond, een wijk 
die oorspronkelijk juist de ruimtelijke exponent van het tijdelijke wonen zou 
verbeelden, kan de schizofrene staat van het woonhuis in Almere worden 
gediagnostiseerd. Het exterieur van het woonhuis refereert aan een beeld 
dat los is gekoppeld van de constructieve en programmatische organisatie 
achter de gevel. Hoe moet men wonen in een steigerhut of een circustent? 
Moet een woonhuis er uitzien als een pakhuis? De beelden die worden 
opgeroepen, benadrukken een werkelijkheid buiten hun eigen programma. 
Zo strandt een poging om het wonen opnieuw uit te vinden in 
programmaloze architectuur. 
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de contextloze metafoor 

In het verlengde van de kruisbestuiving tussen de wooncultuur en beelden 
van buiten deze cultuur, wordt ook architectuur met een ander programma 
dan het woonprogramma onderwerp van een soortgelijke beeldende 
exploratie. Door bestaande beelden klakkeloos vanuit een andere context 
in te plaatsen in Almere, ontleent de architectuur haar karakter aan iets 
vreemds, iets buitencontextueels. Een wijdverbrij de reeks van metaforen 
passeert de revue als alle nieuwe vormen die door wijkuitbreiding aan het 
stedelijk weefsel van Almere zijn toevertrouwd, in een rij worden gezet. 
Graansilo's, een Indisch paleis, een middeleeuws kasteel, de sfinx en wat 
al niet meer, vermommen wat eens uitzagen als respectievelijk de flat, het 
seniorencomplex, het hotel en het kantoorpand. 

Deze en andere verschijningsvormen worden maar moeizaam 
opgenomen in hun directe omgeving en zullen ook niet representatief 
worden voor de functie die ze nu uitvoeren, daarvoor zijn ze te distinct 
van karakter en herinneren ze meer aan hun originele toepassing. Het 
werpt de vraag op of contextgerichtheid van de architectuur nog wel nodig 
is voor de inrichting van de stad. Het past in de opvatting dat de context 
in de nieuwe stad er niet meer toe doet, het gebouw kent en produceert 
haar eigen waarde, ook zonder beoordeling en participatie in een stedelijk 
weefsel.41 Dat betekent dus dat de metafoor haar retoriek aanpast aan het 
vervreemdende effect van haar architectuur, ze beseft de mogelijkheden om 
haar beeldtaal in te zetten als middel om een gebied te marketen en een stad 
naamsbekendheid te geven: de architectuur als consumptiegoed. 

De skyline van beelden die architectuur in Almere heeft 
geproduceerd maakt inzichtelijk in welke hoeveelheden het verlangen naar 
een imago, de contextloze inpassing van de metafoor heeft voortgebracht. 
Deze skyline toont een bont collage van vrijzinnig aaneengelaste beelden. 
Het collage doet denken aan de postmodernistische montagecultuur, maar 
dan op het niveau van de stad, niet van het gebouw. Het gebouw is juist 
consistenter geworden in de uitdraging van haar beeld. 
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representatie en werkelijkheid 

Als René Magritte in 1929 zijn werk La trahison des images voltooid met 
daarop de geschilderde tekst ceci nest pas une pipe, wordt hij meteen als de 
vertegenwoordiger van het surrealisme in de schilderkunst bestempeld. 
Met dit onderschrift doelt Magritte op het bedrieglijke verschil tussen de 
werkelijkheid en haar representatie. Het schilderij toont immers slechts een 
afbeelding van een pijp, maar het is geen pijp. 

Magritte ziet het als de taak van de kunstschilder om de realiteit 
in een ander kader te plaatsen. Door objecten uit hun context te halen, 
ontstaan vreemde beelden. Gewone objecten worden in een ongewone 
context geplaatst, waardoor nieuwe betekenissen kunnen worden gegeven 
aan bekende dingen. 

Zo ook probeert de contextloze metafoor zijn zeggingskracht te 
halen uit het vervreemden van het beeld. De metafoor keert zich af van de 
werkelijkheid als gegeven en zoekt juist de essentie van zijn architectuur in 
verre werelden. Dit leidt tot de vaststelling dat de beeldcultuur van Almere 
zich analoog aan het surrealisme ontwikkelt. Het exterieur van de stad 
refereert aan beelden buiten haar eigen werkelijkheid, losgekoppeld van de 
constructieve en programmatische organisatie achter de gevel. Het is een 
stad van holle huizen en contextloze metaforen. 





7 .formele extravaganza 
en het banale ornament 

de iconische vorm 

Als men op een stadsplattegrond van Almere de locaties van de holle 
huizen en de contextloze metaforen zou markeren met een pen, waar 
zou het papier dan doordrukken door de vele stippen? Het holle huis is 
probleemloos te plaatsen in het decor van de woonwijk, het vindt zijn 
oorsprong dan ook in de expositiewijken van Almere. De contextloze 
metafoor is niet zo eenvoudig te duiden aan de hand van de functie die 
er achter het decor verborgen zit, maar meer aan zijn grootte. De grootte 
van het architectonisch object heeft vooral onder invloed van de idee van 
Bigness de potentie meegekregen om de stad vorm te geven.42 

Het Bigness-principe vertelt van een gebouw dat door haar 
omvang het stedelijk weefsel ontgroeid is, het heeft de stad niet meer nodig 
omdat het gebouw zelf al stedelijk is. Alleen al door de grootte van het 
gebouw is een autonome houding in het stedelijk weefsel gerechtvaardigd. 
Toch lijkt autonome architectuur, losgekoppeld van het stedelijk apparaat, 
niet alleen voorbestemd te zijn voor grote architectuur. Nee, ik zou willen 
stellen dat autonomie bovenal is bestemd voor een architectuur van grote 
gebaren. 

Een architectuur van grote gebaren wordt in de termen van de 
architectuur iconografisch genoemd. De term verwijst naar een verlangen 
van een gebouw om iconisch te worden, dat wil zeggen symbolisch voor 
haar representatie. In het realiseren van dit verlangen wordt het grote gebaar 
in de stad geïntroduceerd. Het grote gebaar trekt publieke aandacht door op 
te vallen. 

Het belangrijkste architectonisch instrument van een icoon is het 
beeld en daarmee ook de vorm. Als de aandacht uitgaat naar wat anders 
is, dan leidt dit onoverkomelijk tot een verbreiding van allerhande vormen 
en de explosie van een vormentaal waarvan de ene vorm nog vreemder is 
dan de andere, in een poging om zich te verkopen aan de stad. Maar wat 
is nog anders als alles anders is? In absurdurn maakt dit iconen tot banale 
objecten, die in hun streven om anders te zijn zichzelf de das om doen. Met 
de oplossing van de vorm als onderscheidend element, wordt het oppervlak 
het primaire ornament van het stedelijke exterieur. 



bewerkingen van het oppervlak: de facade als canvas 

De hiervoor geschetste formele extravaganza van de stad zal de vorm ook weer 
tenietdoen als betekenisdrager in de stad. Een verschuiving kan dan plaatsvinden naar 
het oppervlak en bewerkingen daarvan. Zo ~aakt de meerdimensionale complexiteit 
van architectuur plaats voor tweedimensionaliteit. Het oppervlak draagt dan ook in 
steeds grotere mate bij aan de expressie van de architectuur, waardoor deze een steeds 
prominentere plaats krijgt in het architectonisch repertoire. 

De expressie van het oppervlak gaat ten koste van zijn associatieve motieven. 
Het oppervlak exploiteert directe, populaire leesbaarheid ten koste van referenties met 
de rijke architectonische cultuur. Betekenissen worden ontleend aan het beeld, met het 
ornament als belangrijke beelddrager, niet aan het precedent. 

Maar wat is geworden van het ornament, nu het niet langer bemiddelt tussen 
het achterliggende programma en functies en de omliggende context? Volgens 
Koolhaas43 is het enkel nog gebonden aan het oppervlak en gereduceerd tot 
oppervlaktebewerkingen. Hiermee kan het ornament hoogstens de status van culturele 
graffiti benaderen. 



in het nulpunt 

Het nulpunt is een uiterste conditie als een limiet en kan daarom 
nooit worden bereikt, enkel steeds meer worden benaderd. De 
limiet symboliseert het punt waarop men zich niets meer kan 
verbeelden, niet omdat de verbeelding van de mens verloren is 
gegaan, maar omdat de banaliteit van het architectonisch object 
resulteert in een betekenisloze realiteit. 

In het nulpunt is de desintegratie van constructie, 
interieur en gevel totaal. De architectuurtaal is tot haar 
afzonderlijke delen uitgekleed, gedecomponeerd. 

Als de bemiddeling tussen deze delen niet meer 
plaatsvindt, gedraagt de gevel zich absoluut, waarbij het ornament 
enkel nog gebonden is aan het oppervlak, gereduceerd tot 
oppervlaktebewerkingen, als culturele graffiti. In het nulpunt zal 
daarom de gevel niet meer tot het domein van de architectuur 
behoren, maar tot de grafische kunst. 

In het nulpunt heeft de onkritische toepassing van het 
iconografisch object in de architectuur geleid tot een consumptie 
van nieuwe vormen die de invoering van nieuwe vormen ver 
overtreft. Naarmate het fetisjeren van het beeld zich naar een 
steeds radicaler niveau van abstractie beweegt, wordt steeds 
minder tijd opgeëist voor de kunstmatige integratie van deze 
vormen in de cultuur.44 (Een paradoxaal aspect van de smaak van 
vandaag is dat, terwijl de maatschappij een periode van snelle 
consumptie van vormen ondergaat, de productie van vormen juist 
een bepaalde mate van generaliteit krijgt. De objectieve cultuur, 
het produceren, staat in dienst van de consumptie, de 
subjectieve cultuur.45
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In het nulpunt is de vorm bevrijd van traditie en context. De vorm staat niet 
in contact met de stad en haar bewoners. De vorm is symbool. Het symbool 
genereert betekenis en inhoud. 

In het nulpunt is de vergezochte werkelijkheid een fantastische 
werkelijkheid geworden. De contextloze metafoor is enkel nog een 
droomvertelling. Slechts de representatie is blijvend, niet het gebouw. 
Het beeld vertegenwoordigt namelijk zijn reële tegenhanger en vervangt 
daarmee het object: de representatie daarvan wordt het symbool. Het 
publiek ziet de representatie aan voor het object. 



ONTWERP 



1 bladzijde na het nulpunt 



8.de locatie 

De gekozen ontwerplocatie is onderdeel van het masterplan van het 
stadshart van Almere, te zien op de luchtfoto op de linkerbladzij de. Het 
betreft een locatie aan het Weerwater, een waterplas dat de zuidelijke 
begrenzing van het plan vormt. De door mij uitgevoerde ontwerpopdracht 
betreft een niet uitgewerkte deelopdracht van het overkoepelende 
masterplan. 

voorgeschiedenis 

Met het oog op het groeiend aantal inwoners van Almere, formuleerde 
de gemeenteraad in 1997 haar wensen voor de ontwikkeling van een 
nieuw stadscentrum op het braakliggende terrein tussen het Stadhuisplein 
en het Weerwater. Deze locatie moet door het inbrengen van diverse 
grootstedelijke functies de nieuwe kern van Almere worden. Voor 
het stedenbouwkundig plan wordt een competitie uitgeschreven. Het 
programma dicteert onder andere de duizelingwekkende aantallen van 
4500 parkeerplaatsen en 53000 vierkante meter winkeloppervlak De 
onconventionele aanpak van O.M.A., het bureau van Rem Koolhaas, blijkt 
uiteindelijke favoriet onder de juryleden en wint de competitie. 

het maatschappelijke en ruimtelijke kader van het plan 

De ontwikkeling van een nieuw centrum wordt ingegeven door een 
voorziene groei in inwoneraantal dat uiteindelijk zalleiden tot een 
schaalsprong naar een grote stad. Almere wil uiteindelijk uitgroeien tot 
de derde stad van Nederland. Het huidige polynucleaire stadsmodel, met 
meerdere gelijke kernen die ieder hun eigen voorzieningen hebben, strookt 
niet met de structurele organisatie van een stad van een dergelijk formaat. 
Daartoe moet de kern aan het Weerwater worden hervormd tot een 
stadscentrum met een programma dat ook getuigt van een hiërarchische 
indeling in centrum en periferie. De voorgestelde programmatische 
ontwikkeling omvat dan ook een aantal onderdelen die tot de 
grootstedelijke inrichting behoren. 

De ruimtelijke premisse die met het masterplan wordt gesteld, 
is dat Almere een andere stedelijke structuur nodig heeft om als stad te 
kunnen groeien in inwoneraantal. Het ontwerp van O.M.A. toont een 



opgetild maaiveld waar de vereiste logistieke verbindingen onder worden 
geschoven. De bovenwereld kent een functioneel onderscheid: de begane 
grond is ingericht als winkellaag, erboven kan worden gewoond. 

Het maaiveld is over het plangebied heen gelegd en vervolgens 
naar de randen toe afgebogen. Hierbij is aan de noordkant gezorgd voor 
een naadloze aansluiting met het polderniveau, aan de overige zijden is de 
onderlaag toegankelijk. Het maaiveld glooit geleidelijk omhoog, totdat het 
iets over de helft van het plangebied het hoogste punt bereikt. Aldaar toont 
ook de bovenlaag, met haar vele luchtbruggen en zijstraten, haar ruimtelijke 
kwaliteiten. 

De bovenkant van het maaiveld wordt gedomineerd door een 
diagonale en een rechte zichtlijn en verbindingsas van noord naar zuid. 
Deze twee lijnen ontmoeten op het hoogste punt van het maaiveld, van waar 
het lager gelegen Weerwater zichtbaar is. 

het programma per deellocatie 

Op basis van het programma van eisen is voor het noordelijk en het 
zuidelijk deel van het stadscentrum een stedenbouwkundig plan gemaakt. 
Het noordelijke deel, bestemd als zakencentrum, wordt door het centraal 
station Almere afgeschermd van het zuidelijke deel, dat een attractief 
binnenstedelijk milieu met een efficiënte logistieke oplossing moet bieden. 

Het station zelf wordt uitgebreid tot zes sporen en daarnaast 
geschikt gemaakt voor internationaal treintransport. Door deze uitbreiding 
is de bestaande stationshal opnieuw ontworpen, waarbij de noordgevel over 
een dubbele verdiepingshoogte in glas is uitgevoerd. Parallel aan het spoor 
en pal voor de hoofdentree van het station, komt het centrale deel van het 
zakelijk centrum. Dit gedeelte wordt gekenmerkt door een aantal torens 
tot een hoogte van 120 meter, waaronder het World Trade Centre Almere. 
Onder het hele gebied komt een tweelaagse parkeergelegenheid. 

Het Urban Entertainment Centre wordt gesitueerd aan de oostzijde 
van het Waterplein. Deze locatie integreert onder andere een bioscoop, een 
poppodium, een hotel en diverse horecagelegenheden. De clustering van 
deze functies moet aanzetten tot een commerciële exploitatie in relatie met 
elkaar. 



4 bladzijden na het nulpunt 





Over een lengte van een kilometer grenst het stadscentrum aan 
het Weerwater. De uiteinden van dit gebied worden gemarkeerd door 
een theater en een museum. Het theater moet de parel aan het Weerwater 
worden. Het restgebied - intentioneelleeg en vlak gelaten - wordt 
ontwikkeld tot een bijzondere verblijfsplek, met een wandelboulevard en 
openbaar groen. 

Het uitgaanscentrum begint aan de zuidzijde van het maaiveld, 
waar twee drukke winkelstraten elkaar kruisen en uitmonden in een 
plein. Hier ligt ook het zogenaamde Jood court, een combinatie van 
eetgelegenheden en winkels. In aanvulling op de kleine haven wordt het 
Waterplein uitgebreid met een hotel en diverse horeca en terrassen aan het 
water. Een houten looppad slingert eromheen en eindigt in een pier in het 
Weerwater, waaraan een horecavoorziening wordt gesitueerd. 

Het is deze laatste, nooit uitgevoerde, deelopdracht van het 
masterplan dat ik heb geadopteerd om tot een ontwerp te komen waarin ik 
de uitgangspunten van de theorie kan verwerken. 



In het plan zijn de hoofdkenmerken van het nieuwe stadshart van Almere 
goed afleesbaar. De diagonale verbinding over het maaiveld van het 
water naar het stadhuis is qua oriëntatie opvallend verschillend van de 
bestaande structuur. De grove korrel van de afzonderlijke bouwblokken en 
de compactheid van ze allemaal samen, suggereren een verdere afzetting 
tegen het bestaande in massa en dichtheid. Daarnaast is de aangewende 
vormentaal ook compleet nieuw: geen enkel bouwblok lijkt op elkaar en in 
de rest van de stad komen geen gelijksoortige vormen voor. 

Dit is hoe in het masterplan van O.M.A. de programmatische 
differentiatie met het bestaande ook morfologisch tot uiting komt, in een 
poging om het exterieur van de stad passend te maken aan een generieke 
metropole identiteit. 









de grensconditie van de stad 

De hiernaast weergegeven locatie aan het Weerwater van Almere past bij 
de idee over de grensconditie van de stad, zoals Rem Koolhaas deze treffend 
karakteriseert in The Generic City: 

"Each Generic City has a waterfront, not necessarily with water - it can 
also be with desert, for instanee - but at least an edge where it roeets 
another condition, as if a position of near escape is the best guarantee for 
its enjoyment. Here tourists congregate in droves around a cluster of stalls. 
Hordes of 'hawkers' try to sell them the 'unique' aspects of the city." 

Gedachten over de grensconditie hebben de inpassing van de pier 
in het Weerwater bepaald. De lengte van de pier is gerelateerd aan de stad, 
niet aan het water. Wat haar nu op de goede lengte brengt, is de ervaring 
dat, staande op het uiteinde van de pier, het zuidelijkste puntje van het 
centrum is bereikt. Vanuit dat punt kan men nog net voorbij de schouwburg 
van SANAA kijken. 

Het is een dergelijke redenatie die het métier van architect 
eenzelfde bekrompenheid geeft als de door Koolhaas opgevoerde 
'hawkers': als de kwaliteit van de ontwerpkeuze wordt ingegeven door de 
marketingwaarde van het object. 
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9.het gebouw 

de intrinsieke vorm 

Het gebouwconcept is uitgewerkt aan de hand van twee elementen: de vorm 

en het vlak. De vorm, het eerste element, heeft in Almere zeker haar podium 
gekregen. Als primair ornament is het in staat om te communiceren op 
een urbane schaal, volgens dit principe werkt de iconische vorm. Maar in 
een omgeving waar steeds meer vreemdvormigbeid optreedt, wordt het de 
architectuur ook steeds moeilijker gemaakt om door haar vorm nog op te 
vallen. 

Want wat wordt dan de volgende stap in vorminventie? Als de 
vormoriginaliteit, dat wil zeggen het verlangen om steeds maar te innoveren 
in termen van de vorm, niet meer kan worden volgehouden vanuit 
economisch perspectief, doet zich dan een rigoureuze omkering van het 
gegeven voor? Vormreduceerbaarheid? 

Het is tijd voor een ommekeer! Een interventie is nodig om tot een 
fundamentele omkering van de vorminventiviteit te komen en daarmee te 
ontsnappen aan de formele extravaganza. Niet langer wil ik dat programma 
en interieur - hetgeen waarmee de architectuur van binnenuit, intrinsiek, 
kan worden beleefd - het slachtoffer zijn van de formele extravaganza. 
De vorm is niet meer nodig om karakter te geven aan de stad. In plaats 
daarvan stel ik voor dat de vorm wordt ingezet om kwaliteit te geven aan de 
binnenkant van het object. 

Vormreduceerbaarheid en vormoriginaliteit zijn twee uiteinden 
van een spectrum dat helemaal niet meer lineair blijkt te zijn op het 
moment dat de veelvormigheid het vormgereduceerde object origineel 
maakt. En zoals Koolhaas de vliesgevel, het veronderstelde eindpunt van de 
tactiele reductie, als startpunt voor allerhande barokke verkenningen ziet,46 

zo kan dan overeenkomstig worden gesteld dat op het niveau van de vorm, 
de basisgeometrie het startpunt blijkt van allerhande verkenningen naar de 
intrinsieke vorm. 

De intrinsieke vorm, zoals toegepast in dit gebouw, verbergt haar 
expressie voor het exterieur van de stad door in het volume te duiken. 
Door het indeuken van het dakvlak, wordt zowel een bijzonder ruimtelijk 
karakter gegeven aan de ruimte onder het dak als op het dak. Vanaf de 
stad zijn deze ruimtes echter niet waarneembaar, waardoor enige afstand 
ontstaat tussen de mens en de stad als hij of zij op het dak staat. De vorm 
staat op pilotis om uiting te geven aan zijn weigering om mee te doen met 
het exterieur van de rest van de stad. 





het stille vlak 

Het tweede element van het gebouwconcept, het vlak, is net als de vorm 
anti-stedelijk. Als zwart, absorberend vlak zonder ramen of deuren is het 
immuun voor percepties van schaal en van betekenis. Het is een niet
communicatieve entiteit aan een waterfront dat schreeuwt om aandacht. En 
zoals de vorm intern van betekenis probeert te zijn door haar dakvlak naar 
binnen te projecteren, zo werkt het vlak haar enige vorm van versiering 
naar binnen. Op deze wijze blijft de gevel van buitenaf bezien als een vlak 
werken, maar kan de doorbreking van het vlak aan de binnenzijde worden 
ervaren. 

Deze versiering moet begrepen worden als mijn commentaar op 
de banaliteit van de beeldtaal van het oppervlak. Het is dan ook de meest 
banale expressie van het programma dat is ingepast in het volume: de uitlaat 
van de afzuiging van de keuken van het restaurant. Het is bedoeld als een 
ironisch element van het gebouw, niet geboren uit nood of nut. Sterker nog, 
het dient op de meeste plekken in de gevel waar het is toegepast niet zijn 
doel, maar vormt een venster naar de stad of een lichtje in de wand. 





lO.de vorm 

constructieve aspecten van de vorm 

Omdat de vorm de drager is van het concept, is het ook drager 
van de gebouwdelen geworden. Zo hangt de vloer aan de stalen spanten 
die de houten dakopbouw ondersteunen. De vliesgevel bestaat uit zwarte 
acrylplaten en staat op haar beurt weer op de vloer of hangt eronder. Ieder 
gebouwdeel krijgt dus, conform het eerder beschreven decompositieproces, 
een eigen materialiteit en expressie mee. 

De constructie van het gebogen dak is onderzocht op verschillende 
uitvoeringen, namelijk in het werk gestort beton, prefab beton en hout. 
Gezien het beeldbepalende karakter van de vorm leek het me conceptueel 
verdedigbaar om het dak als een aanzienlijke massa te detineren, dus uit 
beton. Geconfronteerd met het grote gewicht van de constructie en de 
moeilijkheden om de dubbelgekromdheid van het dakoppervlak in beton 
uit te voeren, heb ik gekozen voor een houten dakopbouw. Gezien de 
overeenkomst van de dakvorm met het schrijnwerk van een traditioneel 
schip, is het relatief goedkoop en gemakkelijk te vervaardigen, met een toch 
zeer robuust uiterlijk. Een bijkomend voordeel is het lichte gewicht van deze 
houten kap. 

ruimtelijke aspecten van de vorm 

Door een lichtgoot rondom aan te brengen tussen dak en vliesgevel, dringt 
natuurlijk licht ook tot diep in het volume door, bovendien maakt dit het 
spectaculair gekromde plafond ook visueellos van de wand. Omdat het 
plafond van het uitzicht af hoger wordt, krijgt ook de dieper gelegen ruimte 
kwaliteit. Om deze plekken van bijzondere plafondhoogte te accentueren 
zijn vrijhangende elementen aan het plafond gehangen, zoals een wijnrek en 
de verlichting. 

Bij betreding van het dak belandt de bezoeker in het diepstgelegen 
gedeelte van de vorm, vanwaar de omgeving van het Weerwater niet gezien 
kan worden. Dit past bij het gekozen anti-stedelijk concept; op het dak hoeft 
de bezoeker niet weer naar het doodgeslagen plaatje van de skyline van 
Almere te kijken, maar kan hij of zij omhoogkijken naar het blauw van de 
lucht en zich realiseren hoe het voelt om eindelijke van de stad verwijderd 
te zijn. 
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ll.het detail 

De zuidgevel is het enige verticale vlak dat een uitzicht biedt over 
het Weerwater. Door deze oriëntatie kan de bezoeker van het gebouw 
genieten van het landschap, zonder de aanwezigheid van de stad. Dit vlak, 
geheel uit glas bestaand, zal dan ook niet zichtbaar zijn bij benadering van 
het gebouw over de pier. Om trouw te blijven aan het concept van vormen 
en vlakken, heb ik in de technische uitwerking van dit gevelvlak geprobeerd 
om het glasvlak zo ver als mogelijk over dit gevelvlak te spannen, zodat het 
slechts minimaal omrand is. 
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