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citaat: B. Dylan 

-"Do not create anything, it will be mis

interpreted, it will not change, 

it will follow you the rest of your life."-

Wanneer we bovengenoemd citaat geplaatst zien in sen inleiding 

op sen presentatie van een afstudeerwerk lijkt het alsof er sen 

inconsequentie of contradictie wordt geintroduceerd. 

He~ afzweren van elks vorm van creativiteit lijkt immers niet 

op zijn plaats omdat afstudeerwerk in principe altijd wordt 

gevormd middels een creatief proces en die creativiteit welke 

aan een afstudeerwerk ten grondslag ligt hoog wordt 

gewaardeerd, vooral wanneer dit leidt tot originaliteit. 

Oat ik ondanks de ~at negatieve teneur bij wijze van inleiding 

tech heb gekozen voor een dergelijke provocatie (ik kan hat 

niet anders lezen, juist omdat hat zo in tegenstelling is met 

de creativiteit van de auteur) en haar in verband wil brengan 

met de architectuur vindt zijn oorzaak in de belangstelling 

naar de vraagstelling van de rol van de creativiteit van de 

individuals ontwerper; meer bepaald de bestaansmogelijkheden, 

de legitimatie van de afzonderlijke ontwerper en de 

verantwoording van zijn architectuur in de huidige maatschappelijke 

realiteit. Hat is de vraag naar de maatschappij-kritische 

mogelijkheden van de architectuur en de positie van de architect 

in hat maatschappelijk systeem die me bezighoudt. 



Ik wil proberen mijn houding te verhelderen t.a.v. de weergegeven 

vraagstelling en de relatie architect-architectuur en 

maatschappelijke verantwoording aan te geven in het afstudeerwerk. 

De geschiedenis van de architectuur, althans als we daaronder 

verstaan de westerse architectuur, laat zien dat de architect 

zich steeds aan de zijde van de machthebbers heeft opgesteld. 

Die opstelling vend noodzakelijkerwijs pleats omdat de architect 

voor de untwikkelingsfase en hat uitvoersn van zijn plannen geld 

en gezag nodig had en macht kan per definitie slechts w~rden 

onttrokken bij gratis van de machtigen. 

Of de architect nu voor de groep of het individu bouwde, hij 

bleef gebonden aan die machtigen. 

Tijdens de renaissance wordt de relatie architect-macht 

pregnanter en ontstaat er een duidelijk onderscheid tussen de 

architectuur van de machtige en de architectuur van de 

machteloze; de architectuur van de architect en de zogenaamde 

volksarchitectuur. In het pre-renaissancistische architectuur

systeem was de architect deel van het bouwgilde als uitvoerder 

van plannen en was zijn inbreng niet het resultaat van een 

zichzelf gekeerd denkproces, ken de gemeenschap zichzelf 

herkennen in hat architecturaal model, was de architectuur van 

de architect rechtstreeks afgeleid van een algemeen aanvaard 

waarden en normenstelsel. Hat gaat er nu niet om of het 

maatschappelijk model van de feodale, middeleeuwse gemeenschap 

perfekt is, in die zin dat elke groepering en elk individu sen 
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gelijkwaardige plaats in het systeem inneemt en het waarden

systeem op democratische manier tot stand kwam; wet dat 

betreft biedt de decentralisatie van het goddelijk gezag 

en de kerkelijke macht en het centraal stellen van de mens 

een bater perspektief voor een gedemocratiseerde maatschappelijke 

structuur. 

Als gevolg van dit geloof in de mogelijkheden van de individuele 

mens zelfbewustzijn zien we het denken over de ideals mens en 

de ideals gemeenschap. Dit denken vindt echter niet pleats 

in alls lagen van de bevolking maar steeds in een 

intellectuele bovenlaag, namens de gehele gemssnschap. 

In plaats van een ideals, vrije gemeenschap ontaard dit 

zelfbewustzijn, dit centraal stellen van de mens in de nieuwe 

wereld, in een fundamenteel onderscheid tussen de intellectuelsn 

en machthebbers enerzijds en de machtelozen anderzijds. 

Voorop staat het verzamelen van persoonlijk succes wat zich 

omzet in persoonlijke macht wat op zijn beurt toekomstig 

succes veilig stelt. 

Met betrekking tot de architectuur zien we de architect zich 

inschrijven bij de intellectuals bovenlaag. Hij ontwerpt de 

ideals gemeenschap in de vorm van de nieuwe ideals 

architectuur. Dit gebeurt echter niet samen met het bouwgilde, 

of de gehele gemeenschap maar namens de gehele gemeenschap. 

De positie van de architect wordt autonoom. Architectuur wordt 

de emanatie van een in zichzelf besloten creatief proces, haar 

betekenissysteem, waarvan de codes teruggrijpen naar de 

klassieken, esoterisch, ankel ta begrijpen door de intellectuele 

bovenlaag en de architect zelf. Alhoewel de nieuwe architectuur 
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openstaat VJor ieder individu zien we de krl11g van 

intellectuelen en machthebbers zich de nieuwe architectuur toe

eigenen, zich met die architectuur vereenzelvigen, waardoor 

de nieuwe architectuur representatief wordt voor macht. 

De creativiteit van de individuele kunstenaar staat ten dienste 

van de macht maar het betekent oak dat de kunstenaar/architect 

middels herkenning van zijn autonome vormentaal, zijn 

persoonlijke stiji, probeert de aandacht op zich te vestigen 

en in de zich ontwikkelende kapitalistische maatschappij 

probeert een marktpositie te verwerven. De autonomie van de 

vorm wordt een voorwaarde om te bestaan als kunstenaar/architect~ 

Illustratief in dit opzicht is de positie van de Florentijnse 

architect Fillipo Brunelleschi. Ooordat hij de kennis bezit 

een koepel te bouwen op de achthoekige basis van de dam ta 

Florence ontleent hij een gezag van de Florentijnse machthebbers, 

een gezag wat hem in staat stelt de koepel te bouwen. 

Zijn kennis en inzicht dealt hij enkel met een ~lein groepje 

ge!nitieerden en brengt hem in conflict met de arbeiders die 

aan de bouw meewerken omdat het vorm-, constructie- en 

uitvoeringsprincipe niet overeenkomst met de traditionele 

principes. In wezen is noch hat bouwgilde noch de gemeenschap 

ingewijd in an betrokken bij de architectuur van de dam maar 

slechts een bovenlaag; de architectuur wordt losgemaakt van 

de gemeenschap en vastgekoppeld aan de machthebbers in die 

gemeenschap, die de nieuwe architectuur wel opdragen aan de 

gehele gemeenschap, welke er echter niet meer bij betrokken 

wordt en ook geen betrokkenheid kan tonen bij die vorm van 

architectuur. 

4 



De ar~hitect eigent zich de nieuwe architectuur toe evenals 

de machthebbers. Hat renaissancistische architectuursysteem 

bestaat aldus uit een uitbeelding van de positie van de machtige 

op een hiMrarchische manier; er ontstaat een duidelijk 

onderscheid tussen de architectuur van de machtige en de 

architectuur van de machteloze, hat betekent "het einde van 

een architectuur tijdperk". 

De korte weergave van de geschiedenis van de renaissance stelt 

ans in de gelegenheid uit die geschiedenis een aantal vraag

stukken, problemen te destilleren welke thans nag actueei zijn. 

Onze westerse maatschappij en architectuur ligt immers met 

haar wortels verankerd in de met de renaissance gestarte 

ontwikkelingen. Met name met betrekking tot de architectuur 

kunnen we stellen dat sinds de renaissance de vraag naar de 

autonomie van de architectuur in de huidige maatschappelijke 

realiteit en het engagement van de individuele architect ten aanzien 

van die realiteit steeds is gesteld. Impliciet is erop gewezen 

in de analyse van de renaissance dat een dergelijke vraagstelling 

in de pre-renaissancistische maatschappij niet denkbaar was omdat 

de gehele gemeenschap op een gelijkwaardige manier bij de 

architectuur betrokken werd. 

Samengevat komt de problematiek van de huidige architectuur, 

waarvan we de wortels konden traceren uit de ontwikkelingen 

in de renaissance, neer op de autonomie van zowel de architect 

als de architectuur en de vraagstelling betreft de waarde, 

hat doelbewust vasthouden van die autonomie ofwel hat opheffen 
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ervan; en in relatie met de autonomie van de architectuurvorm 

de vraag naar de kritische mogelijkheden van de architectuurvorm 

ofwel het volledig afwijzen van een kritische architectuur 

en het vasthouden van de autonome architectuur !outer om de 

architectuur zelf. 

In de loop van de geschiedenis hebben een reeks van architecten 

en theoretici zich met onze vraag naar de verantwoording van de 

architectuur in de maatschappelijke realiteit beziggehouden, 

hun activiteiten geplaatst in het licht van die algemene 

vraagstelling. 

We kunnen daarbij denken aan L.B. Alberti, die een dreigend 

conflict zag tussen de gegoede burgerij en hat gewane volk 

en daarom voorstelde een duidelijk onderscheid te maken tussen 

de buurten van de rijken en de buurten van de armen; 

architectuur als middel om een "revolutie" ta voorkomen; 

Viollet le Due die terug wilds keren naar de vormentaal van 

de gotiek vanuit de opvatting dat de opkomst van de gotiek, 

een rol speelde bij de bevrijding van het individu uit het 

feodalisme, en als zodanig een duidelijk verband zag tussen 

architectuur en maatschappelijke ontwikkelingen; 

William Morris die sen kunst {en architectuur) voor allen en 

door allen formuleerde; sen terugkeer naar pre-rationale 

maatschappijstructuur; Le Corbusier die stelde architectuur 

of revolutie en zich daarmee in de lijn van L.B. Alberti 

opstelde en om te besluiten Peter Eisenman vaor wie architectuur 

slechts "architectuur" is, de productie van !outer formals 

werken. Ik wil echter niet lang stil blijven staan bij de 
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verschillende, persoonlijke formulerinqen, welke alle near 

komen op het thema van de autonomie van de 

architect en architectuur; interessanter lijkt het me om de 

vraag nogmaals op een eigen, parsoonlijke manier te stellen en 

sen antwoord ta formuleren. 

De aandacht gaat nu op de eerste plaats uit naar de autonome 

positie van de architect in de maatschappelijke gegevenheid. 

Mateen hieraan vast zien we ons voor de vraag gesteld of we 

voor ean voldongen feit staan, d.w.z. de autonomie in de 

huidige maatschappelijke kontekst niet op te heffen is, of 

dat er mogelijkheden aanwezig zijn om die autonomie op te 

haffen, te relativeren; en of we van de architect verwachten 

dat hij zijn autonome positie opgeeft. Het lijkt erop alsof 

de situatie waarin een belangrijk deal van de architecten 

momenteel werkzaam is een gedeeltelijk antwoord geeft op onze 

vraag. Ik denk daarbij aan de experimenten met participatie

modellen van bijv. Giancarlo de Carlo, het buurtwerk,van 

architecten in voornamelijk de binnensteden; of wanneer we ons 

beperken tot de eigen kring van de afdeling groepen als 

B.A.B. en G.O.M. 

Ondanks verschillen in uitgangspunt lijken het uitingen van het 

niet willen aanvaarden van de autonome positie van de architect 

als handlanger van een elite of als autoritair persoon die geen 

inspraak duldt in zijn architectuur en wordt althans geprobeerd 

een gedeelte van die vermeende .autoriteit ten dienste te stellen 

vam de gemeenschap; allen geven hun autonomie geheel of 
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gedeeltelijk prijs, of stellen ze tar discussie. 

Architecten die in de buurt gaan werken en zich ten dienste 

stellen van een minderheidsgroep die met een bepaald woonprobleem 

kampt, bijv. ten aanzien van stadsvernieuwing, is het niet in de 

eerste plaats om de architectuurvorm te doen. Hun taakomschrijving 

zien zij in het samen met de buurtbewoners bestrijden van van 

hogerhand opgelegde beslissingen, welke door de buurtbewoners 

als oppressie~ warden ervaren en is gericht op het ontwikkelen 

van alternatieven of bestaan uit hat verstrekken van.adviezen 

met betrekking tot het opknappen, renoveren van woningen. 

Archite~ten die zich inlaten met partic!ratiemcdellen die erop 

gericht zijn de toekomstige bewoners mee te laten beslissen in de 

uiteindelijke vorm van hun woning relativeren de positie van de 

architect als alleenheerser over de architectuur, alhoewel zij 

niet zover gaan als de buurtwerkers. In de praktijk blijkt 

echter dat de medezeggenschap van de bewoner zich niet varder 

uitstrekt dan hat aanbrengen van kleine veranderingen binnen de 

door de architect beheerste totaalvorm of met betrekking tot de 

vrije invulling maakt hat de bewoner afhankelijk van een 

bepaald commercieel bouwsysteem; de zogenaamde vrijheid van de 

bewoner blijkt ingepakt te zitten tussen de dragende muren en 

de gavels, hat suggereert een vrijheid, overigens binn~n hat kader 

van de eigen woning, die in feite vervreemdend werkt en tot 

slavernij wordt. 

Overigens zijn beide benaderingen, zowel van de zogenaamde 

buurtwerkers als de zogenaamde participatie-architecten, legitiem 

als zij er toe komen het wezenlijke van de bouwopdracht ta 

plaatsen binnen de algemene structuur van de samenleving 
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om de werkelijke oorzaak van hat probleem te verklaren vanuit 

die maatschappelijke structuur en vanuit die herkenning een aanzet 

te maken tot transformatie van die maatschappelijke gegevenheid. 

Hat volstaat niet hat probleem te beperken tot het oplossen van 

hat eigen probleem omdat dit niet of nauwelijks de oorzaak 

van hat probleem aantast. Bovendien, en dat brengt ons op het tweede 

discussiepunt lost hat niets op als de kwaliteit van de woon

omgeving of woning niet positief wordt gewaardeerd ~n de nieuwe 

architectuur door de gemeenscha~ net-io oppressief wordt ervaren 

als de oude die ze komt vervangen. 

Het tweeds discussiepunt omvat de autonomie van de architectuur

vorm. In de analyse van de renaissance is reeds gewezsn op hat 

ontstaan van een autonome vorm~ntaal als uitvloeisel van de 

autonome positie welke de architect in gaat nemen in de 

maatschappij en de autonomie van de vorm het mechanisms wordt 

voor het verkrijgen van een marktpositie in een zich ontwikkelende 

kapitalistische maatschappij. Die rel van de maatschappelijke 

realiteit mag trouwens niet verwaarloosd warden. Haar ontwikkeling 

ging gepaard met een verder, versterkt onderscheid tussen 

machthebbers en machtelozen; producenten en de daaraan onderworpen 

werknemers, de consumenten. Het zou te ver voeren een diepgaande 

analyse van de ontwikkelingen van de kapitalistische 

maatschappij en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen en 

de architectuur; ik ga er immers vanuit en de geschiedenis stelt 

me wat dat betreft in het gelijk, dat er sen duidelijk verband 

gelegd kan worden tussen optredende maatschappelijke 

ontwikkelingen en contemporaine architectuurmodellen of 
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ontwikkelingen. Wanneer men zich beperkt tot het weergeven 

van de uitwendige verschijnselen van deze zieke maatschappij dan 

kan men daarin niet meer spreken van een werkelijke gemeenschap 

maar bestaat die gemeenschap slechts uit een verzameling van 

elkaar vervreemde, niet gelijkwaardige individuen en 

groeperingen; de gehele maatschappij is er als het ware een 

uitdrukking van. Naast het formuleren van oplossingen betreffende 

het woningnood vraagstuk (het bouwen van de woning gebeurt in de 

ver doorgevoerde gespecialiseerde maatschappij niet meer door de 

bewoner zelf maar door bouwmaatschappijen, waaronder woning

bouwverenigingen; door al dan niet bewuste manipulaties op de 

ontstane woningmarkt ontstond een tekort aan woningen) 

stand de architect voor de teak; 

of liever zag zich voor de taak gesteld die verbrokkelde 

verzameling mensen om te vormen tot een echte gemeenschap 

middels een ideals architectuur van hat "gezelschap" weer een 

"gemeenschap" te maken. Ik hoef niet te benadrukken dat dit 

falikant mislukt is, mede door het feit dat de architect altijd 

uitging van een soort ideaalmens en er niet toe kon komen 

het fundamentals verschil tussen de ens mens en de anders; 

de ene groep en de anders in zijn architectuur te betrekken. 

Anderzijds kon de architect door zijn afhankelijkheid van de 

geldverschaffer niet ontkomen aan een architectuurvorm welke 

een representatie vormde van de macht, hat gezag en het 

bezit van de opdrachtgever, wat indirect oak een representatie 

van het "talent" van de architect vormde. De gehele moderns 

architectuur, of starker nog, de gehele gebouwde omgeving is sen 

uiteenzetting van objecten die alls een zekere representatie 
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van vermeend gezag of bezit vormen; dat de machtigen de 

machtelozen wegdrukken, letterlijk in de binnensteden waar de 

kantoren, banKen, de pleats innemen van de volkshuisvesting, de 

meest machteloze in de maatschappelijke realiteit. Geert Bekaert 

heeft in dit verband gewezen op de consequenties van de bouw van 

't Justitiepaleis te Brussel, n.b. symbool van gerechtigheid 

rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, waardoor een van de meest 

vitals delen van de binnenstad bijna geheel moest warden afgebroken. 

De vraag waar we ans voor geplaatst zien is of het tot de 

mogelijkheden van de architect en de architectuur behoort een 

verzet te vormen tegen een dergelijke onderdrukkende maatschappelijke 

realiteit, m.a.w. of architectuur nag zin heeft, wanneer we 

het wezenlijke van dit begrip in hat oog houden. 

Slechts een beperkt dee! van de architecten heeft dit zich 

afgevraagd, waarvan dan weer een gedeelte de vermeende machteloos

heid van de architectuurvorm als maatschappijkritisch mechanisms 

en van ieder individu aanvoerde om zich te beperken tot de 

produktie van !outer formals werken; elks vermeende 

maatschappelijke binding afwijzend. 

We zullen ans af moeten vragen of de maatschappijkritische 

mogelijkheid van de architectuur bestaat en wanneer we voorlopig 

blijven uitgaan van de autonome positie van de architect en 

zijn (autonome) architectuur de waarde van die autonomie 

vanuit de vermeende opvatting dat autonomie en engagement 

elkaar volledig uitsluiten. 

Hat lijkt me op dit moment minder interessant de schijnbare 

dichotomie van de begrippen autonomie en maatschappelijke binding 
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of engagement met elkaar in verbinding ta brengen middels sen 

abstract verklaringsmodel zeals Walter Benjamin hat heeft gedaan 

met betrekking tot de begrippen literaire tendens/literaire 

kwaliteit en politieke tendens/maatschappelijke kwaliteit. 

Architectuur transformeert immers de maatschappelijke structuur 

niet enkel door de symbolische waarde van het architectuurbeeld 

maar bovendien doordat iedere ingreep of bouwdaad de ruimte 

opnieuw ardent en aldus kan ingrijpen in menselijke interacties. 

Oaarnaast speelt een rel in hoeverre hat bouwprodukt op 

ambachtelijke of industrials wijze tot stand komt. 

Men kan immers niet ontkennen dat de waarde van de arbeid en 

de betrokkenheid van de arbeider afneemt bij een graters graad 

van industrialisatie; oak in dit opzicht kan de architectuur 

of meer algemeen hat bouwen ingrijpen in de maatschappelijke 

realiteit. 

Derhalve kunnen we stellen dat oak de architectuur van de 

autonome architect mogelijkheden in zich draagt om bij ta dragen 

in het transformatieproces van de maatschappelijke realiteit, 

mits ze zich opstelt in die reels maatschappijvorm. 

Men mag die bijdrage van de architectuur niet minimaliseren juist 

omdat arehitectuur/wonen zo'n wezenlijk dee! van ans bestaan 

vormt, waar iedereen mes wordt geconfronteerd. 

In de toevoeging -"mits ze zich opstelt in die reels 

maatschappijvorm"- schuilt de voornaamste reden van hat falen 

van de positieve, kritische instellen van de architectuur omdat 

zij zich niet opstelde in de maatschappelijke kontekst 

maar er als hat ware boven ging staan en haar idealen presenteerde 

over die maatschappelijke kontekst hean, 
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Architectuur verwordt tot sen leeg gebaa~ als zij zich niet 

richt op de reele maatschappij en haar eigen idealen gaat 

stellen gebaseerd op een mensbeeld, of maatschappijvorm die 

geen enkele overeenkomst vertoont met de huidige maatschappij, 

die er in wezen de negatie van is; hat betekent het zonder 

voorbehoud realiseren van de utopia wat echter meteen omslaat 

in een negatieve waardering omdat de gemeenschap zichzelf er 

niet in kan herkennen. 

Hat gaat er niet om de creativiteit van een individuals architect 

af ta wijzen maar die creativiteit te plaatsen in de reels 

wereld, zich.niet ta gedragen alsof men boven die wereld verheven 

is; de nabijheid van de utopia niet ta overschatten, maar die 

utopia beleven als verwijzing naar een toekomst. 

Door de architectuur, de ideaal-architectuur bij elks nieuwe 

daad te richten op de toekomst zonder ze direct te concretiseren 

ligt een mogelijkheid om op een gelsidelijke manier de 

maatschappelijke realiteit te transformeren middels een 

architectuur die een bevrijdend samenleven mogelijk maakt. 

Op dat moment vormen de begrippen autonomie, vormt de autonome 

positie, welke in de huidige maatschappijvorm een voorwaarde is 

om een "poetische architectuur" mogelijk ta maken, en engagement 

geen begrippen meer die elkaar uitsluiten en kan vanuit die 

individuele, autonome positie gewerkt warden aan hat "non

oppressif environment", waar Alex Tzonis het over heeft; 

kan architectuur weer haar oorspronkelijke betekenis inhouden. 
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Ik heb er reeds op gewezen dat het er om ging het probleem van 

de architectuur opnieuw, op een persoonlijke manier te stellen 

en een persoonlijk antwoord aan te dragen. Het betreft echtsr 

problematiek die een ieder aangaat. Het wordt stilaan vervelend, 

en deze afdeling vormt wat dat betreft geen uitzondering, 

steeds weer hetzelfde ontstaanproces van de architectuur te 

moeten aanhoren of alleen het aanstippen van bepaalde formals 

en fuoctionele kwaliteiten veelal rijkelijk geillustreerd met 

werken van de "groten" van het vak wiens werken zonde~ voorbehoud 

uitvoerig in hat eigen afstudeerwerk wordt geciteerd waarmee 

het pr~bleem van de waardering van het eigen afstudeerwerk 

meteen wordt verlegd naar het waarderen van die zogenaamde 

"groten". In plaats van dergelijke manipulaties met de ~rokstukken" 

van de taal van de avant-gardisten zouden we in een permanents 

discussie juist die wezenlijke vraagstukken van de architectuur 

en de positie van de architect moeten behandelen; het verant

woorden van de architectuur niet beperken tot formele, esthetische 

en functionele kwaliteiten. De situatie waarin de groep 

architectuurgeschiedenis en theorie, die steads heeft gepoogd 

een aanzet te maken tot een dergelijke discussie, is komen te 

verkeren in deze afdaling dost wat dit betreft weinig hoop !even. 

Maar goad, hat gaat hier niet om een analyse van de afd~ling, 

eerder wil ik nu de meer abstrakte meer algemehe benadering 

van de thematiek terugbrengen naar het eigen afstudeerwerk en 

trachten te verhelderen op welke manier ik me voorstel als 

ontwerper bezig ta zijn, me af ta vragen of er nag mogelijkheden 

bestaan als zelfstandig architect, nag steeds de traditionele 

werkvorm, werkzaam te zijn, of juist die zelfstandighaid, 
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die autonomie op most geven. Ik heb reeds aangegeven dat die 

autonomie niet opgegeven moat warden, maar niet zonder 

voorbehoud. In de huidige maatschappelijke verhoudingen kan de 

architect zich niet meer afzijdig houden van de woonproblematiek 

van de onderdrukten, juist doordat hij ze made heeft gecreeerd 

en komt het er op aan om semen met die onderdrukten oplossingen 

te formuleren. 

Van de anders kant betekent die autonomie een soort van 

onafhankelijkheid, "slechts gelimiteerd door de postulaten van 

de opdrachtgever" (G. Bekaert), voorkomt het een te grate 

inkapseling door het huidige maatschappelijke systeem, die het 

mogelijk maakt binnen het vakgebied kritiek te uiten op dat 

maatschappelijk systeem. 

Vanuit de herkenning van zowel de positieve kant van het 

vasthouden van de autonomie en de positieve waardering voor het 

af zweren van die autonomie dienen we mijns inziens ta komen tot 

een nieuwe inhoud van hat architectenberoep, nl. een beroep waarbij 

het vasthouden van de autonomie niet absoluut is, niet centraal 

staat. 

Van de architect wordt voortaan verwacht, en daar wil ik mezalf 

bijreku~en, dat hij zich niet afzijdig houdt van bijv. de 

binnenstadsproblematiek, dat hij z'n maatschappalijk functioneren 

ziet in relatie met de problematiek van de onderdrukten en 

daadwerkelijk men hen semen oplossingen formuleert; maar oak 

dat hij in het transformatieproces van de maatschappij zijn 

autonomie vasthoudt omdat hat zeals gesteld een voorwaarde is 

om die maatschappij te verandaren. Het gaat niet om of hat ene 

of het anders, maar ·om en het ene en hat anders. 
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Illustratief in dit verband is de positie van Aldo van Eijck en 

Theo Bosch, die hoewel werkzaam als zelfstandig architecten hun 

autonomie niet absoluut en centraal stellen en op het moment dat 

zij samen met de Nieuwmarktbewoners oplossingen zoeken voor hat 

stadsvernieuwingsprobleem hun autonomie tar discussie stellen, 

relativeren of zelfs opgeven. 

Met hat formuleren van de nieuwe inhoud van hat beroep architect 

zijn we er nag niet, we zullen ans nag uit moeten spreken over 

de architectuur, hoe we hat begrip architectuur zien in relatie 

m~t de voorafgegane formulering van de nieuwe inhoud van het 

beroep en meer bepaald hat relateren van het ontwerpgedeelte 

van het. afstudeerwerk aan die nieuwe inhoud van het beroep. 

In een korte analyse heb ik reeds aangeduid dat uit de 

geschiedenis ken warden gedestilleerd dat architectuur meer 

bepaald architectuurvorm ward vereenzelvigd met macht en het 

bezit van de opdrachtgever. Juist in die constatering ligt een 

van de kritische mogelijkheden van de architectuur met het 

herformuleren van de opdracht, die bijna altijd bestaat uit hat 

uitbeelden van de macht en hat bezit van de opdrachtgever; 

hat afwijzen van de opdracht zelf, waar Aldo van Eijck 15 jaar 

geleden al op wees; of te pogen die macht of status niat op een 

hiMrarchischa en daardoor oppressieve manier uit ta baelden 

in ean architectuurvorm, hoewel ik me ervan bewust ben dat dit 

vervreemdend werkt. Oat werken aan een niet-onderdrukkende 
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omgeving kan zich nag op een anders, niet direct materialistische 

em politieke manier uiten, met name in het kristalliseren van 

menselijke relaties en menselijke activiteiten in sen ruimtelijke 

structuur. Oaarbij gaat het niet enkel om te denken aan functies, 

zeals bijv. koken, eten, slapen maar om je voor te stellen wear 

die functies, die woorden voor staan, als het ware de 

betekenissen, de bewegingen, handelingen in de vormgeving te 

betrekken. 

Hat kiezen voor hat vormgeven middels structuren, wat een wezenlijk 

onderdeel vormt van hat afstudeerwerk, gebeurt echter niet uit 

willekeur, eEn voorliefde voor formals vormgevi1gsprincipes 

of iets dergelijks, maar komt voort uit het toekennen van gelijk

waardigheid aan elke bijzondere pleats in hat object, of dat 

nu een woning is of een kantoor dat dost er niet toe, zonder het 

benadrukken van een centrals plek die verbonden is met macht of 

gezag, maar hat centrum groeit als hat ware uit hat relateren van 

die afzonderlijke bijzondere plaatsen, die vormgeven warden in 

een basisstructuur. Vanzelfsprekend beperkt dit denken en dit 

vormgeven zich niet tot het afzonderlijk object maar geldt het 

voor de gehele gebouwde omgeving. Bovendien wordt er naar gestreefd 

in elke plaats, in elk element de structuur van hat geheel 

zichtbaar of voelbaar ta maken, dat m.a.w. vanuit de ~erkenning 

van de verschillende elementen de opbouw van hat geheel herkenbaar 

wordt. 

Juist omdat hat geheel is opgebouwd uit hat relateren, het 

samenvoegen van de verschillende elementen, die alle vormgeven 

aan een bepaalde menselijke activiteit en dat ~er bouwopdracht, 

per opdrachtgever verschilt wordt er niet gestreefd near een 
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geoptimaliseerd structuurprincipe, wat het aantal interpretatie

mogelijkheden aanzienlijk beknot. De waarde van de structuur 

besta?t erin dat hat de gebruiker vrij laat de structuur op 

een persoonlijke manier ta interpreteren en in te vullen zodat 

zijn levenswijze, zijn identiteit zichtbaar wordt in de 

structuur. 

Hat relateren van de verschillende elementen van het object 

wat aan de orde is wordt op een zodanige wijze gedaan, dat een 

een ruimtelijke dynamiek ontstaat, sen dynamische structuur, 

die zich niet tot een interpret~tie bep~rkt maar voortdurend 

veranderingen in de levenswijze of·menselijke activiteiten op ta 

vangen, en die de bewoner bevrijdt van de ge!nstitutionaliseerde 

denkwerelden over wonen, die door de commerciele instellingen 

op een dankbare manier zijn uitgebuit. 

Ik heb er reeds op gewezen dat het af studeerwerk niet mag warden 

gelezen als het optimaliseren van sen structuurprincipe, ik ZOU 

eraan toe willen voegen, dat het hier niet gaat om het vervol

maken van sen in zichzelf gekeerd, gesloten architectuurconcept 

en theorutisch concept, maar dat beide steeds open staan voor 

impulsen van buitenaf en als het ware steeds warden verrijkt. 

Oat die verrijking gepaard gaat met het veroveren van de 

vormentaal en de denkwereld van met name Van Eijck, De Carlo, 

Stirling en Bekaert is niet inconsequent omdat ik niet uit 

ben op eeo zaveelste originele beeldentaal, hoewel ik dat niet 

uit wil sluiten of bagetellisere~ is geen eclectisistische 

ontwikkeling die enkel consumeert maar door een nieuwe 
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persoonlijke interpretatie probeert er een nieuwe 

betekenis aan toe te voegen. Een ander misverstand zou kunnen 

ontstaan wanneer wordt gecontroleerd of de theoretische stelling

name overeenkomt.met hat ontwerp, en omgekeerd; als wordt 

geprobeerd de maatschappelijke utopia te vinden in het ontwerp. 

Juist de wisselwerking, of liever het spanningsveld tussen 

theorie en praktijk, utopia en realiteit is als hat ware de 

generator, dat er niet wordt gestreefd naar een gesloten statie 

concept maar naar een concept dat voortdurend openstaat naar 

verandering, verbetering .• verrijking, naar hat leven zelf. 

Literatuur: 

G. de Carlo : "V~or een verantwoording van de architectuur" 
in Forum jrg. 23-1 

G. Bekaert "Het einde van de architectuur" - Hassalt 1967 

"Architectuur zonder schaduw" - Antwerpen 1976 

f W. Benjamin : "De Auteur ale producent" Sun-uitgave, 1971 

Th. Adorno : "Engagement" in Noten, 1962 

A. Tzonis : "Towards a non-oppressive environment" - 1972 
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Oa opdracht hiold in hat ontwerpen van vitrines en hat makan 

van een inrichtingsvoorstal voor hat plaatsen van die vitrines 

in de moutruimte van een voormalige bierbrouworij, wolke thane 

in gebruik is els tontoonstallingsruimte van de 

Stichting "Oud-Westdorpen, 

De tentoongestelda voorwarpan omvatten archaologische vondstan 

uit de streak. 

Gokozen word voor hat plaatsan van de vitrines in hot midden 

van da ruimta in pleats van langs de wanden o~ de aandscht 

steads ta vaotigan op lats volgans on aldus sen bewoging~ritme 

to introducoran, 

Aangozian een gaduelte van do teak 1•alke de stichting zich 

stelt educatief van aord is ward sen zithoekja ontworpan 

alwaar in kleine grasp uitleg kan warden gogeven; dit zithoakje 

doet tevens dianat als nbuffar" bij hat binnentraden. 

Omdat alechts sen beperkt budget voorhandan was, ward gokozen 

voor relatief gaedkopa materialen an een eanvoudige dataillaring. 

£en vlaslinnan doek ward op golvenda wijze aan hat gehavenda 

plafond gehangen. De muren warden mat een witgekleurde korrelverr 

bahandald. 

De vitrines ~ardan voorzian in vuranhout• geschildard in 

aluminiumklaur; do bodam van do vitrines badekt mat oen lsagje 

zilvarzand, 

MUSEUM 



.HUIS AAN DE DIJK 

21 

Dit projekt is ontstaan vnnuit de behoefte te ageren tegen 

ontwikkelingon walks tot voor kart plaatsvonden in Waatdorpe 

en uel specifiek langs de Granfjanadijk. 

In het begin van de Jaren 60 ondervond Uestdorpe ovenals enders 

dorpen in de omgeving aen forsa uitbreiding van de bevolking 

vanwege de vastiging van ankalo grate bedrijvan in de z.g. 

kanealzone lengs hat Kanaal Gont-Torneuzen. Daze onevenredige 

bevolkingsaanwas en de daarmoo gapoard gaende stadebouwkundige 

uitleg waren sen ta zware bolasting voor hat dorp. Op socianl 

gabled immars vend in aerate instantia geen integratio pleats 

tusson de autochtone bewoners en de nieuwkomers, ~eornamelijk 

afkometig uit de randstod; conflicten oritstonden niet, men leefde 

langs elkaar heen. Oak op stodabouwkundig gebied was er geen aprake 

van integratie of aanpasaing aan hat bestaande dijkdarp, wear 

steeds spraka was van uitbroidingen welke hat ritmo van de 

natuurlijke bevolkingsaanwas valgden. 

Bovondien ward hat woningenbestand aan de Graarjansdijk steads 

vernieuwd en opnieuw bewoond door jongo gozinnen; met do niouwe 

uitbroiding verminderde die vernieuwing omdat steeds meor jonge 

gozinnon de nieuwe ~oningen gingon bewonen. Er ontstond een proces 

wat leidde tot leegstand, verkrotting en open gaton en hat 

sluiten van cafes en winkeltjes. Wat nag niet verkrot was vial 

dan nag vaak ten prooi ala tweeds woning met alle onderhand 

bekende problemen van dien. 

Tegan daze ochtargrond moat men dit projekt zien, eon huio voor 

permanents bawoning als impuls tot niauw laven in hat verkrotte 

gedeolte, 

Oe woning ward opgobouwd rand oen haardplok, walks om zich hean 

een aantal spocifieko plekken vasthoudt, met ten opzichte van 

elkaar op de diagonals as verschoven een sarra en eon "vaor"gebied. 

Met name daze laatste plok ward ontworpon vanuit de cntdakking 

dat hat gewoon waa op zomeravonden buiten aan de dijk ta zitten. 

Bovendien ontstond op daze manier sen geloidelijke overgang 

near da woning. 

De bovenverdieping boptaet uit een oudernslaapkamer, een kinder

slaapkamer mot varhoogdo badden en aan badkamer; de oudersslaapkamer 

heeft sen open relatie mat de woonkamer middsls een vide, 

De konstruktiavo opzet van de woning bestaat uit een twaetal portalon 

van baton, bakotenen muren; de dakopbouw ia van hout, geschilderd in 

de "lokale" kleuren blauw/groen. 
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Do opdrocht omvatto hot uitbreiden van de keukon met .:!:. 3 mater 

om pleats ta bieden a3n een niouwe keukenuitrustlng welko in eon 

kloln restaurant niot zou mlsstaan en hat uitbroiden van de 

woonkamor met .:!:. 1 meter wegens de inbreng van aen open haard, 

Getracht ward de opdeling in verschillendo vertrokken van de 

traditlonele doorzonwoning ongedaan ta makan middels hot 

crbHron van oen "tusaongebiod" wot niot enkol do woonkamor on 

keuken met elkaar rolateord maar tovens ruimte geeft aan eon 

eothoek en speolhoek. 

Dit "tuasongebied" bestaat uit twee aan elkaar gronzende 

achthoeken, wolko oan elkaars grensvLak vormgovon aan eon ingang, 

nog benadrukt door sen glazen overkapping. 

Do aanbouw word voorzien in rod-codar-hout; 

eon "licht"-togengowicht vormend ten opzichte van de "zware" woning 

van baketeen. 
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WONINGEN ZALTBOMMEL 
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Sinda do terugkoor van do architskton near de binnonsted als 

consoquontio van de identiteitskriais van de archltekten op het 

elnd ven de 60er jaren hoaft in Nodorlond, wannoer we de 

formals aspekten van dit retour in beochouwing nomon, oen 

oplovlng van historische bouwtypen met zich meegebracht. 

Slochts in weinig gevallen was or sprake van sen inpasaing welke 

niet gevolg was van een uitholling van de beataando, historische 

bouwtypologiHn, wear met name de moneardekap onverbrskelijk 

vorhonden ward met bouwen in de binnenstad. 

In hat gavel van hat woninghouwprojekt te Zaltbommel ward 

getrecht, ondanks het gegoven dot hat woningbouw betrof binnen 

een z,g, "boschermd-stadsgezicht"-gabled wet inhield dat de boetaande 

wcningen, voornamelijk dan de gavels, onaangatast moesten warden 

gelaten; de bestaande gavels walks sen besloten indruk maakten 

in zoverre te veranderen dat er sprake kon zijn van sen wissel

werking tussen woning en etraat/stad, 

De woningen warden aldue nist gsreducssrd tot gevela in esn 

atraatwand maar bat~skksn de woning op de straat en omgskeerd, 

Os woningsn zelf warden opgsvat ala ean conglomeroat van plekken 

mat sen spocifieke funktio welke al dan niet in opan relatle tot 

elka:ir staan, 

Eon ttwatorval" van licht, vertrekkend van het dakvlak verlicht 

hat centrale woongedeelte onder do diagonals brug, er tovens 

zorg voor dragend dat de porceelsgrenzen niet ala ta benauwsnd 

warden ervaren. 

Omdat de opdrachtgovar van plan was om met behulp van vrionden 

do woningen zelf te verbouwen ward een eenvoudige houtkonstruktia 

bedacht, 
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VILLA 

27 

Er zou aprake kunnen zijn van oen mil\erstand indion mon uit 

de inleiding eon verzet togan de "grote woning" of "villa" 

zou verstaan en, in verband gobracht mat het woningprojakt waar 

sprake ie van eon "ruima" woning, hierin aan contradictie 

zou zian. Niat togan de grote woning op zich richt zich mijn 

varzet, omdat immere de behoefte aen woon/werkruimta voor 

ieder verschillend is, maar tegon de pleats en de uitbeelding 

van bezit of mocht van dargalijke woonobjekten. 

Hat komt immers al ta vaak voor dst dargelijke villn'e of 

landhuizen vorrijzen in zoals de naam al zegt, aantrekkelijke 

natuurgebieden aan de rend van stad of dorp, waar ze niet 

enkal door huM grootta maar tavans door hun feitelij~e 

aanwezighaid eon uitbeelding vormen van de bavoorrechte 

positie van de bawoner. 

Ondanks daze bamerkingan ward voor hat woningprojekt uitgegaan 

van een vrijstaanda woning om ankela woonthema's ta 

concretiseran in eon enkele woning. 

Getracht ward ta varmijdan dat de woning ala een statuseymbool 

zou warden herkand; gekozan ward voor hat opbouwen van de 

woning uit autonoma eenheden an een eenvoudige materiealkauze. 

Met name hat harleidon van de woning tot herkenbare afzonderlijke 

eenhaden vrijwaart de woning van een massaal karakter en 

ontwijkt de z.g. "front"-architoktuur. 

Hot huis is aldus opgebouwd uit 2 opongeworkta kubussan, 

elkaar op de diagonale as rakand en op de tegengestolda as sen 

tweetal torens, de eno plaats bieden aan sanitaire ruimtes, 

de anders aen kadar echappend voor eon open hoard en eon trap, 

walks zich halvarwaga split~an zich naar de bovenverdieping 

richt. Buitenom vormt zich oan woonruimta welka mlddels ean 

glazen overkapping de bovenverdieping beraikt zodat de 

vortrekken aldaar al dan niet direkt verbondon zijn met de 

varschillende plekken op de bogano grand. 

De woning ward zodanig opgezat dat de batrokkonheid van de 

bewonars an de verachillende ruimtes op olkaor steeds voalbaar is, 

zonder dat dit loidt tot eon gadwongon gakontroloerd eamen zijn. 

Materiaalkeuze: "kubussen": hout, ongaschaard, 

'· 

"torens" en woonkamer: betegolde baton, klour b~auw. 
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STADHUIS SAS VAN GENT 

29 

Hat plan vormt een stellingnama togen de go!nstitutionalisaarde 

opvattingon omtrant do "plants" en hat funktioneron van eon 

stsdhuis in de gemaonschap, hotgaan aanlaiding is gowaast tot 

hat herschrijvan van de "opdracht" welka voornoamde opvattingen 

grotendeols varvat, 

Wat betroft de pleats van hot nieuwe stadhuis ward in de 

letterlijke botakenis uitgegaan van aan situering van eon ankel 

gobouw in hat centrum van de stad, en wal op hat z.g, 

Keizer Karolplain, ean amorf parkeartarrein zich uitstakkend 

tusson twee kanaelarmen. 

De centrale plaats welke hat gebouw aldus in de etad inneamt 

moat niet warden opgevat ala hot nadrukkelijk bavastigen van 

"de macht" of "hat bestuur" hotwolk hot atadhuie gewoonlijk 

reprosentaort, maar moat warden gazian als impuls om hat lavonloza 

contrum en de daarbij bahorenda funkties ta versterken, 

In hat spacifieka gavel van Sas van Gant gaat hot niat op 

de van hot cantrum ontwrichte buitenwijken bij hat oude gedaalte 

aansluiting ta dean vindan middols hat situoron van oan stadhuis 

aldaar; allersarst is eon i~puls nodig voor hot deoolate centrum. 

Het gemoentelijk belaid dient dan oak afgostemd ta warden op 

zowal hat verstevigan van do centrumfunl<ties ala ta trachten 

de buitenwijken te integreran bij hot centrum, alhoewal de 

zwaarte van dit probleem met in gedachtan de spoorlijn en de 

industri~la vestigingen die Sas van Gent als hat ware doorsnijden 

niet wordt ondorschat, 

Gezien do telourstellenda ervaringen in Sas van Gant met eon 

"gespreid atndhuis" ward afgazien van hat projakteren van eon 

aantal aanhodon van hat atadhuis mat aen apecifieke funktie in 

enkele open gaten van hat centrum, 

In hat bijzondar word gokozon voor eon situaring op hot 

Keizer Karelplein om sen verbond ta leggen tussan hat oostelijke 

gedeelte en hot weatelijke godaelta, hat eigenlijke centrum, 

walks door sen brads vorkaarsweg van elkaar warden gescheiden. 

Wannoer tavena de geplanda woningbouwaktivitaiten een aanvang 

zullen neman zal dit hiortoe nag bijdragan, 
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Om ta voorkoman dat hat gebouw de positio zou innaman van ean 

objekt wat zichzelf wearspiogolt (oen motafoor overigons die 

weleens oon reUle betokenis zou kunnen krijgen nu men orover 

denkt hat stadhuis boven hat water van do kanaalarm ta plaatsan) 

is hat plan niat beperkt goblevan tot enkel ean atodhuia 

maar zljn tevans woningen, winkals etc. in hat plan opgonomen. 

Hierdoor wordt eveneene de woonfuoktie.van hat cantrum veratorkt. 

Zowal bij hat ontwarpen van de woningen ala hat atadhuia is 

uitgegaan van hetzelfda struktuurprincipe, een principe wet zowel 

in als uitwendig zichtbaer la gemackt en duidelijk maakt hoe 

hat stadhuis els hat ware.voortgezet is uit de woningen en de 

woningon voorgezat uit hat stadhuie, tesamen een plain omsluitend 

wat hat publieke karakter van hot projekt benadrukt. 

Van sen dergelijke symbiose ie oak sprake bij do middoleeuwse 

kathedraal en d• tegen haar aangebouwde hutten, doch wear de 

aenvoud van de hutten schril afsteekt tegen de rijkdom van de 

kathedraal en aldus de macht van do kerk wolke de kathadraal 

repreoenteert nadrukkelijk bevastigd, is in hat geval van hat 

stadhuisontwarp juist gatrocht de gelijkwaardighaid van de 

woningan en hat atadhuis ta banedrukken; 

Wat betref t de indoling van hat atadhuia heaft hot idea voorop

gootaen hat publiek zoveel mogalijk te batrekken bij hat 

funkt~onaren van hat stodhuis en een gebouw ta ontworpan mat 

aen open karakter. 

tlet gobouw dringt zich niet op els ean vasts maar opant zich 

als hat ware naer de stad door hoar gaanderijen dio oen direkt 

kontakt mot hat gabouw on hear "bowoners" mogelijk maken. 

De looproutes zijn zo gekonotrueord dot t,a.v. hat binnengaan 
\ 

geon berriores zijn opgeworpen. In pleats van een enkolo ontree 

ward gokozan voor verschoidena ingangen om hat gobouu aon 

allo kantan ta ontaluitan en ook op daze wijza in zijn omgeving 

in·te paosan. Om eon ·vlotta doorgang van oen wot grater publiek 

mogelijk ta maken ward aan de ooetzijde sen ruimera entree voorzian. 

- In -
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In hot cantrale qode~lto bevinden zich de rui~tos waar hat 

publiek het meost blJ betrokkon ia; J~ z.g. burgerzoal (huwalijk, 

bijaenkomston, leoszoal) on eon ontvengstruimte (caf6, restauratie) 

waarvan hat in de bodoeling ligt dat zo~ol bazoekers ala 

madaworkors van de gomeonta permanent van daze voorzianing 

gebruik kunnen makon, 

Om de betrokkenhsid tuaaen de bezookers an de modewerkers nag 

te verstorken zijn do in hat algemeen voor bozoekers toegankelijke 

ruimtee en balios zovor mogalijk doorgadrongen in de 

werkruimtes van ds a~crotarie. 

Do raadzaal bevindt zich op do aerate vardieping an is zodanig 

van opzet dat blj gaopendo douren de bonedenv"rdieping bij de 

raadzaal kan wordon betrokkon. De vorm van de raedzael is dusdanig 

gokozen dat hat publiek random de beraadslagan van nabij 

kan volgan; da tafel is centraal in do ruimte geplaatst en 

rand van vorm om de gelijkwaardigheid van gomeanteraadsleden 

on college te bavastigen. 

De werkruimtas van de ambtenaron an de beatuurders warden 

dusdAnig ingadacld dot gean bevoorrechte plaats word gogeven 

aan afdelingochefs, wathoudors, burgsmeestar ate, 

Getracht ward vorm ta govan aan eon "horizontale-hi~rorchioche" 

organtsatis- en Mechtsstruktuur. Zo word een gemaenschappolijko 

werkruimte ontworpen waar hot gekozon balkenrastor en kolommon

stelsel de ruimto op~oelt en aonleiding goaft tot hat inrichten 

van eon werkplok. Do warkruimtes an hot gehele gebouw ward 

een "transparent" karaktar gagaven, zowel inwendig waar alls 

vardiapingen middels vidas mat elkaar varDandon zijn, els 

ultwendig door hat "glazon" uitarlijk. 

Alhoawel da ontwikkalingon omtrent de konstruktiova opzet ven 

het gobauw niet zijn afgerond (het zou intorassant zijn naast 

do gekozen opzet oen versie in motaal en/of kunststof ta 

ontwikkelen) is vooralsnog uitgegaan van portslen van baton, 

welko elkGar kruisen tar plaatee van de raadzaal. 

De atabilitait wordt verzekerd door genoemd kruisvorband en 

door de trapkokars. 
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