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Wij begrijpen zo snel, dat we vergeten onze verbeelding te laten werken (G ast
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Poëzie is een ontmoeting met de absolute werkelijkheid (S t é P h a n eMail arm é )
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Volgens de dichter Paul Valéry heeft de mens de poëzie
nodig om zijn emotie opnieuw en in een andere vorm te
ervaren. Niet alleen de literatuur biedt daarvoor de mogelijkheid, ook de architectuur is in staat om zich poëtisch te manifesteren. In dat geval heeft de architectuur
net als de literatuur geen eensluidende betekenis en
biedt zij zich aan voor verschillende lezingen, overeenkomstig de interpretatie van de beschouwer.

Inleiding

Het is een invalshoek, die nauw aansluit bij de huidige
tijd. Immers de informatiemaatschappij schept nieuwe
relaties en daarmee de mogelijkheid om d.m.v. meerdere
betekenislagen meer diepgang te verlenen. In de architectuur constateren we dat nieuwe betekenissen worden
uitgelokt. We kunnen stellen dat we, nadat de waarden
en de betekenissen een eeuw lang zijn geaccumuleerd,
nu op een punt zijn aangekomen waar alle overdaad aan
waarden en betekenissen is weggesneden, vanwege de
reductie van de symbolische waarden tot tekenwaarden
en de universele ruil van tekens.
Zo wordt bijvoorbeeld de piano niet meer gezien als een
muziekinstrument, waarvan we kunnen genieten, maar
als een object dat rijkdom en cultuur vertegenwoordigt.
Door architectuur daarentegen als een gedicht te beschouwen blijven echter alle interpretaties open .
Het invoeren van het begrip poëzie kan gedachten oproepen van een niet bij de werkelijkheid passende
wereld variërend van een droomparadijs tot de wereld
die Loos hiervoor opeiste. Het zijn niet deze gedachten, die hier verder worden uitgewerkt. Poëzie wordt
door mij hier naar voren gebracht in de betekenis van het
Griekse woord " poèsis" (= voortbrengen). Het poèsisbegrip' is ruimer dan " poëzie", omdat het verwijst naar de
methode van voortbrengen . In de poèsis bevindt het
voortbrengen zich altijd op de uiterste grens van weten
en niet-weten. Als zodanig gedefinieerd ligt poëzie niet
buiten de wereld, maar erin besloten; poëzie als een
werkelijk gegeven, dat aanvaard dient te worden. Geert
Bekaert stelt: "hoezeer in onze burgerlijke cultuur ook
geprobeerd is om poëzie te verdringen uit het dagelijkse
leven, het is nooit helemaal gelukt. Alle wetenschappelijke inspanningen ten spijt om de werkelijkheid te vatten, is het de poëzie en niet de wetenschap, voorzover
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we ze tegenover elkaar kunnen stellen, die een echte rea-

gende en genietende mens in de architectuur centraal

liteitsfactor is; het is in de poëzie, dat we leven. Zij is het

gesteld.

die, in welke vorm dan ook, de mentale beelden schept
waaruit en waardoor onze realiteit ontstaat." Dichters en

Ondanks het niet-wetenschappelijke karakter van poëzie

denkers kunnen ons dan ook soms veel meer vertellen

is het toch relevant er op een methodisch-instrumentele

over architectuur dan de architectuurwetenschap.

wijze over te schrijven. Daar zijn een aantal redenen

Afhankelijk van de definitie van architectuur is de relatie

voor. Ten eerste ligt de grote waarde er in, dat de werke-

met poëzie niet altijd aanwezig. Ik ben het eens met het

lijkheid op een andere manier wordt benaderd dan

antwoord van Carlo Scarpa op de vraag of architectuur

wetenschap dat doet. Poëzie kan betrekking hebben op

poëzie kan zijn, die zegt: "Ja soms is architectuur poëzie,

een geheel of gehelen, kan zich uitspreken over vermoe-

niet altijd. Ook al omdat de maatschappij er niet om

dens, intuïties, verlangens en het zintuiglijke tot doel

vraagt. Bovendien kun je niet zeggen: nu ga ik poëtische

hebben. De wetenschap kan met deze begrippen niets

architectuur maken. De poëzie komt uit het object zelf,

beginnen. Door zich bezig te houden met het beschrijven

wanneer degene die het maakt de gave er voor heeft".

van soms lastig definieerbare emoties kan men zo een

Het is trouwens onjuist als het beeld zou ontstaan dat

bijdrage leveren aan kennis en het per definitie vage

goede architectuur ook altijd poëtisch is.

begrip van de architectonische kwaliteit. Men rekent
gemakshalve het product "poëzie" tot kunst en omdat

Doel van de poëzie is in het kort gezegd het weergeven

het kunstwerk zich onttrekt aan de logica van de weten-

van het onzegbare door het creëren van verbanden.

schap is het een vorm van kritiek. Poëzie moet men

Dit houdt een uitbreiding van de logische naar de asso-

echter opvatten als een kritiek op de dogma's van zowel

ciatieve samenhang in.

kunst als wetenschap.

Het paradoxale is, dat hoe dichter men de essentie der

Een tweede argument voor een nadere beschouwing van

dingen nadert, hoe verder het wijkt, des te meer poëzie

poëzie in architectuur is dat deze een methode verschaft

of anders gezegd: hoe meer men het in woorden vat, hoe

voor het ontwerpen, of beter gezegd: ze levert een

meer het gevoel zelf verdwijnt dat aan de formulering

invalshoek op die bepalend kan zijn voor de aard van het

ten grondslag lag.

ontwerpproces. De wegen die de poëzie bewandelt

Poëtisch is ook dat er iets geopenbaard wordt, dat eigen-

kunnen worden aangewezen als mogelijke strategieën.

lijk altijd al in het materiaal besloten lag, maar nog niet

Hoe poëtische kwaliteit precies ontstaat is een geheim.

eerder op deze manier zichtbaar is gemaakt. Zo ongeveer

Er bestaat geen universele methode, die regelrecht naar

op dezelfde wijze als Michelangelo spreekt over het "be-

poëzie leidt. Kennis van de mogelijkheden van de poë-

vrijden" van een beeld uit de steen.

tische benadering kan het ontwerpproces ondersteunen

Poëzie construeert een eigen wereld en maakt het zo

en het ontwerp meer diepgang geven.

mogelijk elk ontwerp een eigen taal te laten spreken. Dat

Er is nog een derde reden en dat is het verschaffen van

wil zeggen, dat zij ruimte laat om het vraagstuk van (de

zowel kennis en inzicht als plezier in architectuur. Sinds

betekenis en) het bestaan zelf aan de orde te laten

Vitruvius architectonische kwaliteit met schoonheid

komen en dat het vragen kan oproepen naar de zin van

omschreef en het later bij Perrault om het "goddelijke"

traditie en cultuur. Het is een pleidooi om iets onbe-

ging, mag het in onze tijd om het plezier gaan.

kends "de wereld" in te denken.

Plezier moet hier niet opgevat worden als het gericht zijn

Deze wil tot zelf construeren, die noodzakelijk is in een

op effect of spektakel, dat in veel hedendaagse architec-

tijd waarin men niet meer kan aansluiten bij een een-

tuur is aan te treffen. Deze vorm van overinformatie tast

duidig en geloofwaardig wereldbeeld, ligt ten grondslag

de verbeelding aan en de onmogelijkheid van de ver-

aan de opzet van dit boek. Op deze manier wordt de vra-

beelding verhindert het streven naar een verheffende
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identificatie. Het alternatief, dat hier bedoeld wordt, is

onder een andere noemer beschreven worden . Dan

een 'vrouwelijk' denken, dat op intelligente wijze naar

komen er weer andere aspecten van het ontwerp aan het

behoeftes en sensibiliteit vraagt en zonder schaamte

licht.

opnieuw de begrippen van respect, tederheid en

Een voorbeeld is het ontwerp "Parc de la Villette" van

schoonheid aan de orde durft te stellen. Maar emotie is

Bernard Tschumi, dat zowel aan de orde komt in het

nog geen poëzie. Het gaat hier om een bijzonder com-

hoofdstuk "montage" als in de hoofdstukken "de para-

plexe intelligentie, de intelligentie die zintuigelijkheid

dox" en "het sublieme".

inzicht weet te

Uit de veelheid van mogelijke onderwerpen is een keuze

verbinden. Belangrijk daarbij is het proces van verdich-

gemaakt. Ze is subjectief en gebaseerd op het onderken-

ting en de indruk, die ontstaat van samenhang en

nen van nieuwe ontwikkelingen in de aktualiteit.

samenwerking van vorm en inhoud. Verdichting houdt

In de relatie ontwerp-onderwerp staat de zoektocht naar

ook in een tijdelijke opheffing van de willekeur. Omdat

verbanden voorop, niet een zogenaamde overzichtelijk-

elke willekeur gebannen lijkt kunnen de lampen van de

heid en continuïteit, omdat het er meer om gaat een veld

verbeelding worden gericht. Ontwerper, ontwerp en

bloot te leggen. In deze zoektocht komen we thema's

gebruiker kunnen hiervan optimaal profiteren.

tegen, die tot poëtische en gelaagde architectuur kunnen

aan

intellectueel

en

emotioneel

leiden. Het is de bedoeling dat de lezer wordt geprikPoëzie bezit een zekere gelaagdheid waar de herinnering

keld tot verdere studie en het creëren van nieuwe

van het alledaagse de boventoon voert. De ondertoon zal

toepassingen .

moeten bestaan uit een extra dimensie die daaraan
wordt toegevoegd.
Het aspect 'gelaagdheid' kan tegenwoordig in bijna alle
architectonische ontwerpen worden teruggevonden,

Not en

omdat onze wereld niet meer eenduidig is te verklaren.
Een bewuste toepassing verschaft aan het ontwerpen

Poèsis kan in die zin optreden in alle kunstbereiken. De relatie

een extra middel om het ontwerpproces als spel te beoe-

met " het maken" duidt echter niet op een samenvallen met

fenen.

"techniek". Het al heel oude verschil tussen poèsis en techniek is vooral gelegen in de manier van vervaardigen. Staat in

Zoals een gedicht zijn regels heeft, gelden in de architec-

de techniek de kundigheid centraal en het vervaardigen in

tuur "strategieën" en zijn er "instrumenten". De in dit

het licht van het systematische maken van een product; in

boek opgenomen hoofdstukken in het tweede deel moe-

de poèsis is een element we rkzaam van "geboortelijk

ten als zodanig geïnterpreteerd worden . Tegelijkertijd

tevoorschijn komen in de aanwezigheid". (Zie Peter Sloterdijk

bevatten ze echter thema's die door ontwerpers vaak on-

in "Eurotaoïsme. p. 1251 De poèsis openbaart dus iets wat er

bewust verwerkt worden .

nog niet was en geeft als zodanig de geest vrouwelijke ken-

Veel van de daarin besproken ontwerpen kunnen ook

merken .
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Poëtische concepten. Studies voor een woonhuis.
toegepast op een parallellopipedum en verricht door
studenten van de Technische Universiteit Delft o.l.v.
Hans Cornelissen. Doel is om In "het huis"
verborgen begrippen expliciet te maken
Een huis als een kijkkast
Een huis, dat oplost
Een huis, dat is aangevreten
Een huis zonder bescherming
Een huis. dat splijt
Een huis dat is ingestort

7
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Een huis, onder invloed van de storm

Deel 1 Poëzie en architectuur
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Is het mogelijk "het wezen der poëzie" te kennen en haar wegen te leren beheersen? Het
is een vraag die ook de schrijver Simon Vestdijk bezighield in zijn lezing "het wezen
der poëzie" uit 1942.'
In deze beroemde lezing gaat hij ervan uit dat datgene wat we als poëzie aanduiden
bestaat uit twee elementen: het wezen der poëzie en de techniek ervan. Vestdijk verduidelijkt de poëzie door deze tegenover het proza te zetten. Hij stelt: "De poëzie verhoudt
zich tot het proza als de kiemcel tot het complete organisme. De kiemcel is tegelijk armer
en rijker dan dit levende organisme - armer aan stof. rijker aan ongerealiseerde mogelijkheden, tegelijk eenvoudiger en gecompliceerder van vorm en structuur"} Zo kan de kiemcel
niet meer zijn dan een woord dat betekenis opeist, maar zij kan uiteindelijk uitgroeien tot
een volledig onderwerp, een context of een totaalbeeld. Als de kiemcel wortel heeft
geschoten dan verandert zij in een organisme. De metafoor bijvoorbeeld heeft in zijn oorsprong iets van het tasten, een potentie om op verschillende wijzen een gedachte uit te
drukken . Is het denken echter uitgekristalliseerd in één begrip, dan is de metafoor verdwenen en zal een filosofisch getint proza verschijnen .
Het is niet moeilijk aan de hand van dit laatste voorbeeld de relatie met architectuur te
leggen .

In zijn boek "De poëtica" begint Aristoteles met het probleem van het wezen en de oorsprong van de poëzie, het epos en het drama. Schoonheid als eigenschap stond daarin
gelijk met zakelijke deugdelijkheid. Het schone werd gelijkgesteld aan het goede. Als richtsnoer gold het beginsel van de nabootsing, de "imitatio". Deze is gelegen in het genoegen van de mensen om weer te geven en het genoegen om die weergave te herkennen. De
nabootsing werd begrepen als een zo getrouw mogelijke afspiegeling van de werkelijkheid, met een selectieve voorkeur voor de meer edele vormen, die onderworpen werden aan een proces van idealisering .
De "imitatio" is op twee manieren op te vatten, namelijk vanuit het aspect van de
overeenkomst, wat voor de hand ligt, of zoals hedendaagse denkers als Jacques Derrida
en Gilles Deleuze dat doen, namelijk vanuit het verschil. Dit laatste verklaart de wortels
van ons denken over poëzie.
Het beginsel van de "imitatio" gaat ervan uit dat de kunstenaar niet zozeer het copiëren van de waargenomen vormen voorop stelt, als wel het scheppend te werk gaan
naar het voorbeeld van de natuur. Dit achtte Aristoteles echter niet mogelijk, zonder dat
aan de uitbeelding een inwendige realisering van de voorstelling vooraf ging, of m.a.w. dat
er een idee of concept aan ten grondslag lag. Volgens Aristoteles wordt er dus iets aan de
werkelijkheid toegevoegd. Deze afwijking zorgt voor een spanningsveld met het gewone
vertrouwde, dat zelfs een bepaalde kwaliteit kan krijgen. Hij merkt in zijn Poëtica op: "Door
in uitzonderlijke gevallen van het normale idioom af te wijken wordt de taal voornamer."
(XXII,4)

Aan de hand van het begrip "imitatio" is de stelling mogelijk, dat de werkelijkheid pas als
werkelijkheid kan verschijnen door middel van de "imitatio". De werkelijk heid kan niet
verschijnen zonder het voorafgaande werk van degenen die de "wereld" gemaakt heb-

12

ben. Zien is reeds gezien hebben, merkt Aristoteles op. Hetzelfde kan gezegd worden van
waarnemen en ervaren met betrekking tot de primaire gewaarwording. Alleen op grond
van de herhaling is het zinnig om over waarneming en ervaring te spreken en is elke aanwezigheid van een indruk doortrokken van een

afwezigheid van de primaire gewaar-

wording, of zoals Samuel Ysseling het uitdrukt: "elke toeëigening gaat gepaard met een
onteigening".3 Omdat zij concepten bevat die een rol spelen bij de waarneming, verhoudt
de poëzie zich tot de herinnering en maakt ze als zodanig deel uit van onze dagelijkse historische werkelijkheid. Van daaruit liggen er in de poëzie en de "imitatio" ook mogelijkheden van een verandering van de cultuur. De poëzie belichaamt dan de weigering om het
conceptuele apparaat zomaar te copiëren. Poëzie zal zich daarom constant moeten bewijzen. Bekaert verwijst in dit verband naar de betekenis van de nieuwjaarsviering, waarbij
het oude, het bestaande vernietigd moet worden, opdat het opnieuw levend en beleefd
zou kunnen worden en zegt: "Architectuur moet, wil ze haar noodzakelijke rol nog
vervullen, het milieu ook voortdurend vernietigen, nieuw maken, opdat het realiteit zou
verwerven en bewoond kunnen worden (... 1. Dat veronderstelt, dat de architect (... 1 met
realiteit bezig is en niet zoals in de meeste gevallen, met het toedekken, het afschermen
ervan, het versieren van wat voor realiteit moet doorgaan, het opfrissen van het masker.
Het is er zich terdege van bewust, dat architectuur niet onschuldig is, niet ongevaarlijk is;
dat ze als fundamentele taak heeft de werkelijkheid, onze werkelijkheid, open te breken
om ze in een avontuurlijke, onzekere verkenning nieuwe kansen te gunnen. Die kansen
vallen niet uit de lucht. Ze moeten, zoals de architectuur, gemaakt worden".'

Ware poëzie binnen de architectuur kan niet ontstaan zonder de confrontatie met de
bestaande werkelijkheid van de begrippen, de beelden, de regels en de voorschriften,
waaraan het bouwen moet voldoen, omdat het doel is: de weergave van de aktualiteit, hoe
oppervlakkig die ook aanwezig kan zijn. Toch kan de werkelijkheid de ontwerper voor een
dilemma plaatsen. Architect Oud verhaalt in zijn boekje" Architecturalia voor bouwheren
en architecten" over zo'n voorval. In een ontwerp voor een woonhuis had hij in de
woonkamer één groot raam getekend met het oog op de lichtinval en de schaduwwerking.
Bij twee ramen zou dit effect verdwijnen door de verstrooiing van het licht. De opdrachtgever wilde echter twee ramen vanwege het verkrijgen van een hypotheek. Oud besluit
deze anekdote met de opmerking: "ik ben er nog steeds niet achter, waar ik de grens moet
trekken als ik eigentijds wil bouwen".
Poëtica binnen de architectuur kan met algemene ideeën niet zoveel beginnen, omdat
deze te weinig reëel zijn en daardoor te voorspelbaar. Het poëtisch produkt is juist niet
van te voren bepaald, maar tot stand gekomen via onverwachte momenten binnen een
proces. Poëtisch werken wil altijd zeggen: zich in het onbekende storten d.w.z. in de
enige realiteit. 5 De werkelijkheid zelf zal daarbij niet geïmiteerd moeten worden, maar met
dit onbekende moeten worden verbonden. Leven is: zich bewegen in het onvoltooide, de
omgang met het vergankelijke. In het denken over lichamelijkheid in de architectuur krijgt
de verbinding met de ervaring van het leven een extra dimensie. 6
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Voorzover poëzie verband houdt met het vervaardigen van kunst, heeft ze tot doel een
zekere gemoedstoestand op te roepen. Deze vertoont verwantschap met het spontane
gevoel dat voorwerpen of omstandigheden kunnen oproepen, zoals bijvoorbeeld de beleving van een bijzondere zonsondergang, maar ook een verliefdheid, een afscheid en een
reis.
De emotie bij een kunstwerk wordt gekoppeld aan het gevoel van een illusie, van een
diepgaand begrip van het object. In het poëtisch universum kunnen de gewone dingen
plotseling van betekenis veranderen, omdat wij ze "anders zien". Ze verbinden zich met
elkaar op een heel andere wijze dan normaal en door het "anders zien" treedt een andere
ordening op.
Deze manier om de realiteit te ervaren heeft overeenkomsten met de droom, maar er is
ook een verschil. De droom bestaat uit een gesloten wereld en daardoor mist ze de tegenwerkende kracht van de werkelijkheid. Wanneer de onmiddellijke indruk, de eerste emotie,
overeenstemt met het oordeel dat via de eerste kennismaking door bestudering tot stand
is gekomen, zal dit leiden tot een "verdieping" van het werk. De dichterlijke ontwerper
zorgt ervoor dat meer betekenislagen in het werk worden aangebracht, waardoor de
mogelijkheid ontstaat om beelden te variëren, te combineren, een deel van het een te laten
vloeien in een deel van het ander en de verbinding van hun strukturen te ontdekken. De
beelden zijn dan niet bewegingloos. Werelden kunnen dan verwisseld worden. Het grote
kan in het kleine worden aangetroffen. Objecten kunnen dan heel specifiek worden. Aan
de ene kant door een volledige rijkdom aan betekenissen te bevatten en aan de andere
kant door betekenisloos te zijn en daardoor maximaal interpretabel. Het architectonisch
produkt is dan niet gebaseerd op "een verhalen" of een vorm van "beleren", maar op een
"present zijn", waarbij de lezing van de beschouwer de kwaliteit uitmaakt. Zo'n ontwerp
zal op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Daardoor wordt architectuur een open denkvorm. Het ontwerp treedt in een dialoog met de gebruiker of de
beschouwer en heeft relatie met andere ontwerpen van deze architect.
De "verdieping" hoeft niet alleen aangetroffen te worden in het werk zelf, maar kan ook in
het gehele werk van de ontwerper voorkomen.
Is het nu mogelijk om op een methodische wijze tot poëzie te komen? Vrijwel niemand
heeft zo vasthoudend deze vraag proberen te beantwoorden als de franse dichter en
hoogleraar in de poëtica Paul Valéry. Het maken van een poëtisch werk is volgens Valéry
een proces, waarin zich steeds weer nieuwe knooppunten voordoen. Een spel. waarin
allerlei invallen en mogelijkheden worden genoteerd en soms uitgewerkt. Het is een eindeloos proces, waarin het afmaken van een werkstuk zoveel mogelijk wordt uitgesteld.
Deze houding verklaart waarom hij zo weinig publiceerde en zoveel maakte, wat niet publiek werd. Ik doel hier op de beroemde Cahiers, zijn fragmentarische geschriften, die in
totaal uit 26.600 bladzijden bestaan en die hij niet openbaar wilde maken, omdat hij de
mogelijkheid wilde hebben tot een konstante verfijning.
Hij stelt, dat we niets anders waarnemen en zien dan fragmenten van een bestaan, omdat
ons leven nu eenmaal niet in staat is om het volledige arsenaal van voelen en begrijpen op
te vullen. Arbeid, die discontinu 7 is sluit hierop aan, maakt hiervan deel uit. Het is een
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werken, dat zich in de plaats stelt van het associatieve denkproces.
Volgens Valéry komt het verlangen van de mens tot construeren voort uit de wil een zuivere wereld te scheppen, een in zichzelf voltooide wereld en een zoeken naar waarheid. Dit
zoeken zal altijd een waarheid van het moment opleveren . Binnen dit scheppingsproces is
geen plaats voor formalisme, omdat dit met een gericht doel is verbonden. Het onderzoek
is in dit proces het belangrijkste bestanddeel. Toch geeft om twee redenen het denken
geen richting aan dit proces. De eerste reden is dat de materie, de middelen, het moment
en sommige toevalligheden een hoeveelheid condities met zich meebrengen, die niet
alleen het onverwachte introduceren, maar er ook toe bijdragen het proces rationeel onbegrijpelijk te maken. Ten tweede kan de ontwerper zich nooit helemaal losmaken van het
gevoel van willekeurigheid. Vanuit een zekere willekeur werkt hij naar een noodzakelijke
vorm . "Het is dat contrast, waardoor hij voelt dat hij creëert, aangezien hij wat in hem
opkomt niet kan afleiden uit wat hij heeft" .8 In tegenstelling tot de logicus ontleent de
poeët zijn kracht aan het moment en sluit hij het ondefinieerbare niet uit. Vanuit deze
optiek gezien had het werk ook anders kunnen uitvallen. Het moet echter net lijken alsof
het niet anders kon en behoort tot het gebied dat ligt tussen objectiviteit en subjectiviteit.
Het komt voor dat het ontwerpen gebeurt in een toestand van roes, waarin alles lijkt
te lukken en we gedreven worden door een onzichtbare hand. Deze gewaarwording is
niet verwant aan het dichterlijk ontwerpen, omdat het denken in dit geval volledig buiten
spel is gezet. Dichten is niet het gemak van de roes, maar het overwinnen van een weerstand. Het is ook ontdekken en een manier om aan te geven wat belangrijk is.
De vorm ontstaat tijdens het proces op basis van de stof, die is opgesnoven uit boeken,
architectuur, media etc. Hierbij wordt de vorm zo lang mogelijk genegeerd, teneinde het
afmaken uit te stellen. Doordat de ontwerper zichzelf opvat als "informatie-medium" en
de eindvorm uitstelt, wordt de mogelijkheid geschapen om zoveel mogelijk aspecten aan
bod te laten komen. Het is een procédé dat tot stand komt tussen ideeën, waarbij elk idee
zich "déterritorialiseert" in het andere volgens een lijn of lijnen. "Vinden, ontmoeten, stelen in plaats van regelen, herkennen en oordelen" zegt Deleuze. 9 "Denken in de dingen,
temidden van de dingen" .'·
De poëzie van de architectuur ontstaat uit de onzekerheid van het idee in beweging. We
spreken in dit verband over de productie van ideeën, die afhankelijk is van het moment,
omdat de werkelijkheid zelf al een proces is. Op een ander ogenblik kan een andere keuze
gedaan worden en dit past weer geheel in het tijdsbeeld van nu, waarin historie en
toekomst niet centraal staan, maar het moment. Het ontwerpen is: dingen laten gebeuren.
Het bouwwerk is geen representatie van een idee, maar een gestolde aktiviteit, een
afgeleide van een idee. De keuzemomenten zijn de breekpunten, die het denkraam van de
ontwerper doen bijstellen. Het ontwerpen wordt hierbinnen gezien als het koppelen van
idee en vorm. De dichter ontwaakt in de mens door een onverwachte gebeurtenis, een
uitwendig of inwendig voorval. Immers door het onder spanning brengen, het inbouwen
van een graad van verzet, wordt de creativiteit gestimuleerd. Dit proces kan bewust in
gang worden gezet op vele manieren."
De architect Wiel Arets gebruikt deze "interventie methode" zowel in het onderwijs als in
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zijn eigen ontwerppraktijk. Zo moesten bijvoorbeeld architectuurstudenten in New Vork
een project uitwerken met de titel: A Brainwashmachine For Paris. De situatie was bekend,
maar omdat de titel zo onduidelijk was waren meerdere interpretaties mogelijk. Sommige
vertaalden het als brainwash machine, anderen als bra in, wash, machine of als brain washmachine. Maar dan nog ligt alles open.
Het ontwerponderzoek vond tegelijk plaats met het ontwerpen van een aantal projecten.
Arets sluit zeker niet uit dat dit studentenonderzoek gebruikt wordt in een van zijn eigen
projecten.
Door het ontbreken van volledigheid, in dit geval een programma, moet een eigen invulling
worden gegeven. De ontwikkeling van de eigen fascinatie wordt hierdoor noodzakelijk.
Deze op zijn beurt zorgt weer voor een persoonlijke invulling van de "imitatio". De "imitatio" van datgene waardoor men gefascineerd is kan de bron zijn van "het anders zien".
In een opwerpopgave voor studenten aan de Technische Universiteit Delft heb ik vaak de
"ontdekkingsreis" als uitgangspunt genomen. Bij het project "Woonhuis op een eiland
voor een koningin-incognito" is gekozen voor het inbouwen van een tegenstrijdigheid in
de opgave, om zo het creatieve vermogen te aktiveren. "Eiland" en "koningin-incognito"
lijken strijdig met elkaar, omdat de aanwezigheid van iemand op een zelf aangelegd eiland
nogal opvalt. De oplossing is gelegen in het aanbrengen van een code, die alleen bekend
is bij "de koningin" en eventueel "haar intimi", waardoor de koningin niet als zodanig
herkend wordt. We kunnen hierbij denken aan een gefantaseerde afkomst en geschiedenis. De code moet in het ontwerp te vertalen zijn en zodanig zijn samengesteld, dat decodering "moeilijk" wordt. Om

dit

te

bereiken

zal een uitwerking van het begrip

"de koningin-incognito" in concrete, architectonische middelen noodzakelijk worden en
zal een strategie toegepast moeten worden om herkenning te voorkomen. Deze gedwongen stappen in het ontwerpproces maken het onmogelijk om al bij de aanvang het definitieve schetsontwerp te kunnen ontwaren. In feite gebeurt ook hier niets anders dan het
imiteren van de werkelijkheid. Immers de keuzemomenten, die in de praktijk ontstaan
door het veelvuldig wijzigen van programma's, roepen hetzelfde niet-lineaire proces op. De
soms tegenstrijdige programmapunten zullen in werkelijkheid net als raadsels, ook met
behulp van het denken tot een oplossing gebracht moeten worden.

16

- ~:/

2

,.
t·.··
"

-

~.

4

3

5

Studenten project.
"Woonhuis op een eiland voor een koningin - incog nito"
Codemateriaal; bekend kastee l (voor de koningin)
Historische situatie. Door het gebruik van de historie in
het ontwerp kan deze als materiaal voor de code gebruikt

worden
Overzicht codemateriaal
Bekend kasteel (voor de koningin)
Speciaal eiland (idem)
Historische fragmenten
Bekende vesting (idem) Vest ing is taalkundig

vrouwelijk en verwilst naar "koning in"
4/5 Stede bouwkundig ontwerp
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De japanse architect Kurokawa schreef dat hij bij een ontwerp zowel bezig was met het
concept van het geheel als met de vormgeving van de deurkrukken.'2 De gelijktijdigheid
stimuleert de onderlinge beïnvloeding .
De breekpunten in de logische keten van associaties zijn ook op te roepen door de dingen
bewust anders te lezen en zelfs anders te benoemen . Zo zijn er ontwerpers, die alles
wat zichtbaar is en aan de oppervlakte verschijnt als " huid" betitelen. Het snijden in de
"huid" heeft dan tot gevolg dat het inwendige van het lichaam wordt getoond. Dit kan
zowel op een terrein, een gebouw, als een stad betrekking hebben. De snede zelf kan het
moment zijn waarop de dingen anders worden gezien. Elke mentale ingreep kan weer
andere tot gevolg hebben . Het proces is eigenlijk nooit af.
Met betrekking tot het ontwerp voor de Tomba Brion, waarvoor 1200 tekeningen gemaakt
zijn en waaraan negen jaar is gewerkt, stelde Scarpa dat zijn project nog beter zou kunnen
worden als het proces langer had geduurd.
Bij zowel Scarpa als Valéry is het getoonde werk maar één van de vele hypothetisch
denkbare oplossingen.
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Simon Vestdijk, De glanzende kiemcel, Amsterdam 1991.
2

Ibidem p. 32
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Samuel Ysseling, Mimesis, Baarn 1990, p. 45
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Geert Bekaert, Architectuur zonder schaduw, Rotterdam 1988, p. 44
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In deze tekst maak ik een verschil tussen werkelijkheid en realiteit. De werkelijkheid is dat wat weerstand biedt aan de wil en het handelen bv de materie, de moraal. De realiteit op zijn beurt is een ervaringswijze, het gevoel te leven.
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De lichamelijkheid komt ondermeer tot uitdrukking in de tektoniek van een gebouw. Tektoniek is te
omschrijven als de leer van de architectonische vormen in relatie met constructie en techniek. Door
dit verband te betrekken op onze eigen lichaamservaring kunnen we de materialisering "voelbaar"
voorstellen. Gebouwen, die een indruk geven van "hard", "zwaar" etc. behoeven dit ook niet persé in
constructieve zin te zijn. Zo is een massief ogende gevelwand, die een gebouw lijkt te ondersteunen en niets meer is dan een niet zichtbare façade, door zijn optische betrouwbaarheid volledig tektonisch. Het is een aspect dat ondermeer bij een zuiver constructivistische architectuuropvatting bijna
niet aanwezig is.
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Discontinu betekent ook: denken tegen het eigen denken in. Dus het eigen denken de wereld
uithelpen.
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Paul Valéry, Wat af is, is niet gemaakt, Amsterdam 1987, p. 99
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Gilles Deleuze en Claire Parnet, Dialogues, Parijs 1977, vert. De Dialogen, p.26
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Ibidem p. 49
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Een manier is het gebruik van concepten zonder vooraf bepaalde uitkomst. Dit type concept moet een
logische kracht bezitten, niet een logische mogelijkheid. Deleuze's concept van "de vouw" is zo'n concept. Zijn uitgangspunt is, dat we het wezen van de ander kunnen zien als uitdrukking van
onontvouwen of geïmpliceerde mogelijkheden, die nog niet bestaan buiten de uitdrukking, maar die
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kunnen worden ontvouwen of geëxpliceerd door die "ontmoetingen", die ze vrijgeven via "tekens".
De plek van de vouw is dan een ontmoetingsplaats,

waar onvoorziene

dingen gebeuren.

Het

toepassen van "de vouw" in de architectuur is slechts een middel om een bepaald architectonisch
effect te krijgen en niet om een filosofisch idee te verduidelijken. Men kan het gebruiken voor een proces met twee of meer organisaties om ze te verbinden. Het effect schuilt in de aansluitingen, die
ontstaan door ad hoc verbanden te leggen met indirecte mogelijkheden van buiten. Een eigenschap van
"de vouw" is de samenwerking van het geometrische en het morfologische zonder enige vorm van
overheersing.
Deleuze brengt met dit concept de geschiedenis onder één noemer. De 18e eeuw is zo te schakeren
onder het begrip "uitvouwing". Het is het drie dimensionale dat uitgevouwen wordt tot het in het platte vlak ligt (stadsuitleg). Voor de 1ge eeuw is kenmerkend de vouw van de diepte, zich manifesterend
in het nadenken over het gevoel en het ik. De 20e eeuw tenslotte is de eeuw van het oneindige
vouwen, de overvouw, die zijn uitdrukking vindt in de televisie en de duizendvoudige ikken.
12

Kisho Kurokawa, Intercultural Architecture, Londen 1991, p. 147
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Deel 2

Strategieën
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Het Barcelona Paviljoen (1929) van Ludwig Mies van der
Rohe is gebouwd in opdracht van de Duitse regering
voor de wereldtentoonstelling in Barcelona.
De functie van het paviljoen is geen andere dan representatie. Het gebouw bestaat hoofdzakelijk uit een basement, twee waterbassins, een aantal losse wanden en
een plat dak, dat het gedeelte tussen de waterbassins
overdekt.

1 Het spel en de idee van eenheid

Het dak wordt gedragen door acht vrijstaande kruisvormige kolommen, uitgevoerd in verchroomd staal. Het
basement bestaat uit travertin; de ruimtebegrenzende
wanden uit vlakken van

honinggeel onyx doré en

donkergroen Tinos marmer. Uit het onlangs nagebouwde paviljoen valt op te maken, dat bepaalde
ruimtelijke verschuivingen van de massa optreden door
illusoire vlakken. Zo weerspiegelen de groen transparantglazen scheidingswanden de marmeren hoofdwanden, die op hun beurt weer de verchroomde verticale
omlijsting van het glas weerkaatsen. Het spel van textuur en kleur is ook aanwezig in het contrast tussen de
marmeren onyx tussenmuur en de lange muur langs het
hoofdterras, die in travertin is uitgevoerd. Het in de nabijheid van deze muur gelegen waterbassin versplintert het
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spiegelbeeld van het gebouwde als gevolg van de wind,
die hier vrij spel heeft. Daarentegen mondt de open
overdekte ruimte uit in een omsloten hof, die een met
zwart

glas afgezet waterbassin bevat. Boven deze

spiegelende vlakken staat daar als verlaten het beeld
van Georg Kolbes "Danseres" .

Ondanks al deze fijnzinnige contrast-werkingen is het
gebouw een eenheid. De ordening in het paviljoen komt
hoofdzakelijk tot stand door acht kolommen, die op een
maatraster zijn geplaatst. Hoewel ze het dak dragen zijn
ze constructief overbodig. Immers de muurdelen kunnen
met gemak het dak ondersteunen. De aanwezigheid van
zowel het logische als het onbepaalde roept een spanning op, die de tegenstelling (orde vs. vrijheid) overstijgt.
De muur lijkt vrijer te worden naarmate de kolom er
dichter bij staat. De ordening is daardoor sterk
geïdealiseerd.
De muren gemaakt van verschillende kostbare steen-
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soorten, zijn overduidelijk luxe objecten. Een luxe, die
niet consumptief, maar meditatief van aard is. Richard
Padovan heeft de gebouwen van Mies van der Rohe
"machines a mediter" genoemd.'
De materialen van het paviljoen zijn gepolijst of spiegelen al van nature. De reflecties van het licht op het materiaal werken vervreemdend. De grens tussen het virtuele
en het werkelijke beeld is moeilijk te trekken. Dit openbaart zich het sterkst in de toepassing van glas.
Mies van der Rohe gebruikte het glas zo, dat bij lichtinval
de weerkaatsende vlakken veranderden in vlakken die in
zuivere doorschijnendheid oplosten. Hij zat als het ware
gevangen tussen "ruimte" en "constructie" en poogde
tegelijkertijd transparantie uit te drukken. Aan de ene
kant de ontmaterialisering van de architectuur en aan de
andere kant de pure constructie van kolommen, balken,
muren en daken.
Beide aspecten zijn hier in dit paviljoen samengebracht

Ludwig Mies van der Rohe,
Barcelona Paviljoen
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tot een constructie, waarvan de betekenis wordt vrijgegeven aan de verbeelding.
Het was Mies van der Rohe die de "alledaagse melodie"
van het moderne bouwen, namelijk de stalen kolommen
en het constructieve skelet, in betekenisdragers en
daarmee in spelelementen van een moderne bouwkunst
veranderde. Zijn ascetisch, elementair poëtisch proza
kwam direkt in de buurt van Nietzsche's droom: het vermogen bezitten het bekende en het algemene zo eenvoudig en diepzinnig weer te geven, dat de eenvoud de
diepzinnigheid en de diepzinnigheid de eenvoud onthult.

Mies van der Rohe was een vrije pleitbezorger van
Thomas van Aquino's "adaequatio rei et intellectus" - de
gelijkwaardigheid van ding en verstand. Het waarneembare bevat geen andere betekenis, dan die van zichzelf.
Het is een wereld in zichzelf; een wereld, die de rust, het
luisteren en het observeren koestert.
Deze houding ten aanzien van het ontwerpen formuleert
hij in zijn inaugurele rede voor het Armour Institute of
Technology in 1938 als volgt: "Welke rijkdom bezit zelfs
het simpelste wandoppervlak. Maar wat een discipline
vereist dit materiaal (sprekend over baksteen).
Zo bezit ieder materiaal zijn bijzondere eigenschappen,
die men moet leren kennen om ermee te kunnen werken
( ..... ). Zoals wij kennis van de materialen willen verwerven, zo willen we ook de aard van onze doelen leren kennen. Wij willen ze helder analyseren. Wij willen weten
wat hun essentie is. (.... ). Zoals wij ons kennis van materialen verwerven en zoals wij de aard van onze doelen

een einddoel: orde scheppen in de heilloze chaos van

willen leren kennen - zo willen wij ook de geestelijke

vandaag. We willen echter een ordening, die ieder ding

ruimte leren kennen, waarin wij ons bevinden. Dat is een

zijn plaats geeft. En wij willen ieder ding datgene geven

voorwaarde voor juist handelen op cultureel gebied. Ook

wat past bij zijn wezen. Wij zouden dat op zo'n vol-

in dit opzicht moeten wij weten wat er is, want wij zijn

maakte wijze willen doen, dat de wereld van onze schep-

afhankelijk van de geest van onze tijd. Daarom moeten

pingen van binnenuit begint te bloeien. Meer willen wij

wij de dragende en stuwende krachten van onze tijd

niet. Meer kunnen wij niet".2

leren kennen. Wij moeten hun structuur analyseren met

Het water, het marmer, het glas zijn allemaal klank-

het oog op hum materiële, functionele en geestelijke

kleuren binnen één en hetzelfde ritme. Mies van der

aspecten. Wij willen duidelijk maken waarin ons tijdperk

Rohe's constructie is een stille verheffing van de geest.

met vroegere tijdperken overeenstemt en waarin het

Op die manier wordt voorkomen dat het een echte con-

daarvan verschilt (..... ). De lange weg van het materiaal

structie wordt.

via de bedoeling naar het creatieve product heeft slechts

Dit zwijgen correleert met zijn architectuur, omdat zijn
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gebouwen ervan afzien een materieel beeld op te
roepen . F. Neumeyer haalt daarbij Nietzsche's aforisme
nr. 280 uit "Die fröhliche Wissen schaft" aan: Wij hebben
waarschijnlijk zeer spoedig het inzicht nodig, dat er iets
aan onze grote steden ontbreekt: stille en uitgestrekte
plekken om na te denken, bouwwerken en complexen,
die als geheel de verhevenheid van het zich bezinnen en
het zich afzijdig houden tot uitdrukking brengen".3
De architectuur van Mies van der Rohe belichaamt met
haar karakter precies wat Nietzsche wilde: bouwwerken
als "oorden van reflectie" .

Het paviljoen van Aldo van Eyck, dat hij in 1966 in het
park Sonsbeek te Arnhem realiseerde, was bedoeld als
open onderdak voor beeldhouwwerken.
Het bouwwerk vormde het zwaartepunt van de beeldententoonstelling, die in het park was georganiseerd. Van
Aldo van Eyck,

Eyck gebruikte hiervoor muren en een uit stalen buizen

Sonsbeek paviljoen, sit uatie

en doorzichtig tentzeil bestaande afdekking. De muren,
die ook dragende functies hadden, waren van betonsteen en ruw maar allemaal even hoog . Ze vormden
evenwijdig lopende "straten " , waar uithollingen, verschuivingen en

verdraaiingen in waren opgenomen,

zodat het zicht voortdurend veranderde en het staan en
lopen werd afgewisseld.
Op deze wijze werden plekken (centra) geformeerd voor
zowel beelden als mensen. De hoogte-constante zorgde
voor een rustig "tegenwicht", dat nog werd versterkt
door het diffuus licht van het dak, zodat de beeldhouwwerken van alle kanten en in gelijke mate licht
ontvingen.
Over het paviljoen zegt Van Eyck

zelf: "Het is een

stedelijke plek in een stedelijk park. Het idee beeldenbuiten-in-de-natuur is op zichzelf even eenzijdig als het
idee beelden-binnen-in-een-ruimte. Deze tegenstelling is
vandaag nogal zinledig, zelfs sentimenteel. Het gaat om
gazon, boom, beeld, lucht enerzijds, om wand, plein,
boom, beeld, dak anderzijds. De kunstenaar van vandaag
is een naar de stad gericht mens geworden. Evenals in de
stad directe confrontatie dus met het gemaakte ding.
Niet alleen harmonie en meditatie, zoals buiten op het
gazon, maar bovendien conflict, controverse, dialoog. In
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Sonsbeek paviljoen.
maquette en plattegrond
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het paviljoen de heterogene eenheid. Van moment tot

ten tegelijk, zonder dat een van die punten domineerde.

moment een ander beeld" .'

Van Eyck probeert op dezelfde manier een verzoening tot

De tegenstellingen heterogeniteit-eenheid, conflict-har-

stand te brengen tussen polariteiten .

monie enz., die hier door Van Eyck worden aangehaald,

Het paviljoen ziet er, van een afstand gezien, uit als één

maken deel uit van zijn opvatting wederkerig gelijkwaar-

geheel, omdat de structuur zo niet onthult wat binnenin

dige relaties tot stand te brengen tussen ongelijke enti-

gebeurt. Pas van opzij geeft de structuur zijn geheimen

teiten. Het zijn wat Van Eyck noemt: tweelingfenome-

prijs en worden door de muren de diagonalen zichtbaar,

nen. De tegendelen worden geenszins genivelleerd of

die in de lineaire structuur zijn opgenomen: eenheid en

"dialectisch" opgelost, maar gebruikt om de ruimte on-

tegelijk veelzijdigheid. Door de beweging

der spanning te zetten.

zelfde anders ervaren.'

In zijn werk probeert hij betekenissen, die zich als abso-

De verscheidenheid manifesteert zich in de steeds wis-

luut aandienen, hiervan te ontdoen. Een manier is om ze

selende uitzichten en doorzichten. De veelheid aan

te beschouwen als een opgesplitste helft van een twee-

ruimtelijke variaties wordt, doordat ze variaties zijn van

lingfenomeen. Dit streven licht hij in 1963 als volgt toe:

hetzelfde, omgekeerd weer als eenheid voelbaar. In de

"Het is juist ...., dat ik in de voortdurende geldigheid van

"straten" is "beweging" en "rust" tegelijk.

de centrale, de gebonden, de in zichzelf betrokken en

Het dak loopt niet door tot de rand van de structuur,

periferisch begrensde, de direct overzichtelijke, klare en

waardoor een "binnen" en een "buiten" worden ge-

meetbare ruimte blijf geloven (in het concentrische, het

creeërd, die door de aanwezigheid van muren weer wor-

axiaal geordende, de symmetrische gestalte, de frontali-

den verzacht. Het strakke raster van het dak wordt niet

teit, het gestapelde en massieve). Maar gelijktijdig en

versterkt door op de grond staande kolommen, maar

evenzeer geloof ik in de voortdurende geldigheid van de

juist afgezwakt door "toevallig aanwezige" draagmuren.

continue ruimte, het zich structureel doordringende,

Het gebruik van tweelingfenomenen moet monotonie en

opene, ijle, veelzijdig gerichte en steeds veranderende,

identiteitsverlies tegengaan.

het zinrijke labyrinthische en het dubbel-zinnige".5

Paviljoen Sonsbeek is een metafoor, namelijk van de

De werkelijkheid, die simultaan verschillende verschij-

architectonische orde van de stad en het centraal stellen

ningsvormen kan aannemen, ontdekte hij ook bij het

van de mens als "de maat der dingen" . Een opgave, die

kubisme. 6 Het was de breuk met het Renaissance-per-

zich als doel heeft gesteld: het verweven van mensen en

spectief. Het object werd door het kubisme op een

dingen door het vormgeven van " het tussen", het

relatieve manier bekeken, vanuit meerdere gezichtspun-

"tussen" de mensen en "tussen" de dingen. De uitwer-
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wordt het-

king hiervan wordt zichtbaar in een gebied, dat twee of
meer werelden vertegenwoordigt. Het "tussen" is dan
tevens een ontmoetingsplek, die ruimte biedt aan het
geheel van de menselijke verbeelding.
In het paviljoen is het "tussen" vertaald in de halfronde
plekken, de binnen-buitenruimte en de buiten-binnenruimte in relatie met de omgeving . De halfronde plekken
zijn de afgeleiden van cirkels; meetkundige figuren die
door hun middelpunt het veld er omheen ondergeschikt
maken. Door nu de cirkels te behandelen als delen die in
de wand zijn opgenomen en de ruimtelijke organisatie zo
in te richten, dat het middelpunt afwezig is, wordt de
hiërarchie ervan opgeheven.

Sonsbeek paviljoen

Boven: exterieur
Onder: interieur
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Dit thema van het "tussen" is ook terug te vinden in een
later project: de kerk in Loosduinen. De daklichtkoepels
in het plafond zijn hier niet zoals gewoonlijk uitgesneden
uit het dak, als waren het lichtgaten, maar bestaan uit
grote cylindrische kokers. Deze zijn midden op de constructiebalken geplaatst en wel op een zodanige wijze,
dat ze door de balken in tweeën worden gedeeld en daarboven weer één geheel worden. Zij hebben een dermate
grote afmeting, dat het effect van deze dubbele "lezing" resulteert in een plafond, dat niet uiteenvalt in een
indeling van duidelijke elementen, maar bestaat uit gelijkwaardige velden, waarbij het "tussen" even belangrijk is als de (licht)plek zelf.
Op een geheel andere wijze is het " tussen" verwerkt bij
het Hubertushuis in 1990. Ik doel hier op de hoofdingang
van dit complex. De oplossing, die Van Eyck hiervoor
bedacht heeft, is verrassend te noemen. Omdat het
gehele ontwerp zowel een nieuwbouw als een verbouwing bevat, zou het voor de hand gelegen hebben
om beide onderdelen autonoom te behandelen, dan wel
ondergeschikt aan elkaar te maken. Van Eyck gebruikt
daarentegen het bestaande pand om de nieuwbouw te
Aldo van Eyck,

betreden, om daarmee tevens de dominantie die de in-

Pastoor van Arskerk,
Loosduinen (1969)

snoering van het trappenhuis oproept te nivelleren.

Boven:interieur
Onder: doorsneden

Herman Hertzberger zegt hierover: "Door de splitsing in
bouwdelen, elk op zich aanleunend tegen hun belendingen aan weerszijden - je zou het een syncope kunnen
noemen - ontstaat dubbelzinnigheid. De nadruk ligt op
elk van de beide bouwdelen, maar even sterk op de
ruimte ertussen. Het is maar, waarop je aandacht nu juist
gevestigd werd. (Het belangwekkende van een syncope,
zoals in de 19de eeuwse muziek veelvuldig voorkomt, is
niet de accentverschuiving op zich, maar de spanning,
die ontstaat tussen het verwachte en dan ook in je hoofd
gevoelde accent en het werkelijk gehoorde accent)".8

Het tussenbegrip bij Van Eyck heeft alles te maken met
ontmoeting, grens en interferentie. Een wereld ook waar
structuur de verschillen samenbindt. Een structuur die
nooit strengheid symboliseert, maar veel eerder suggestief is. De structuren van Van Eyck bezitten altijd
"oneffenheden" en zijn dan ook nooit alleen maar
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Aldo van Eyck,

Boven: ESTEC,
Noordwijk, 1989,
structuur
Midden: Moluksekerk,
Deventer, 1992,
structuur
Onder: St. Hubertushuis.
situatie. De linker afbeelding toont de dominante
insnoering die in de
rechter afbeelding is
geneutraliseerd

geometrisch. Hier

dringt zich de vergelijking op met

primitieve weefselstructuren. De geometrie krijgt nu een
tegenspeler in de vorm van het verschil. Juist daardoor
kan een ruimte geschapen worden voor de ontplooiing
van het spel van deze verschillen.
De opvoering van het spel is Van Eyck's passie en refereert aan de stelling van J. Huizinga in zijn boek Homo
Ludens: "cultuur komt op in spelvorm, cultuur wordt
aanvankelijk gespeeld".9 Eén van de door Huizinga
nauwkeurig beschreven hoofdkenmerken van het spel is:

...

~:.:

zijn begrensd zijn door de spelregel. "Elk spel beweegt

.... .-'.,., "

zich binnen zijn speelruimte, die hetzij stoffelijk of
denkbeeldig, opzettelijk of vanzelfsprekend, van te voren
is afgebakend".'o
Kijken we naar het spel dat Mies van der Rohe en Van
Eyck spelen, dan valt zowel het dubbelzinnige karakter
van het spel op als het zoeken naar eenheid en harmonie,
alsmede de invloed van het neo-plasticisme op de compositie van de plattegronden. De eenheid is hier niet ondubbelzinnig, maar één die als effekt kan worden ontdekt. Is de plattegrond van Sonsbeek nog één visueel
geheel door zijn duidelijke begrenzing, het Barcelona
paviljoen mist deze vorm en borduurt veel nadrukkelijker voort op het werk van de Stijl en de architectonische
implicaties die daaruit voortvloeiden. Het Barcelona
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paviljoen is dan ook meer dan een zuivere vertaling van

In de gevel van Mies van der Rohe's Crown Hall bijvoor-

"de Stijl" door het regisseren van de ruimten tussen de

beeld zijn de gevelregels niet in staat om automatisch de

vlakken. Het is, zoals Richard Padovan duidelijk maakt,

hoekkolom te bepalen. De hoek noodzaakt tot een eigen

ook de oplossing van een conflict tussen één door-

verhaal, dat op creatieve wijze is tot stand gekomen via

lopende ontwikkeling van de ruimte en de noodzaak

een sublimatie van de gevel regels. Zo wordt het spel

ruimtes te maken." Een conflict dat zich aandiende bij

betrokken op de regels zelf.

het ontwerp voor de villa in baksteen uit 1923 en dat het
gevolg is van het Stijlconcept van de open compositie.
De lange muren uit dit ontwerp zijn in principe eindeloos,
maar moeten toch ergens ophouden.
Het probleem is inherent aan het in wezen niet permanente karakter van het paviljoentype, waar het huis van
is afgeleid. In het Barcelona paviljoen is dit probleem
opgelost door een systeem van elkaar overlappende
afbakeningen. Het dak, het podium, de hoven en de vrijstaande u-vormige muren lossen het probleem van de
eindeloosheid op. Het was een probleem, dat hoorde bij
het spel met "de Stijl", met als uiteindelijk gevolg: een
nieuwe spelregel.
In het werk van Mies van der Rohe speelt veel meer dan
bij Van Eijck zuiverheid een overheersende rol. Des te
sneller valt een uitzondering op de regel op en is die van
belang in het ontwerpproces.
Ludwig Mies van der Rohe.
Villa in baksteen, 1923,
plattegrond
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Crown Hall.
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Dat "het spel" van beide ontwerpers anders is komt door

werp géén of een negatieve lading, waardoor we meer

het verschil in aandachtsgebied. Zo richt Mies van der

afstand kunnen nemen, de objectiviteit wordt vergroot

Rohe, met zijn opvatting "bouwen moet alleen bouwen

en het toeval daardoor meer kans krijgt om het ontwerp-

betekenen en niets meer", zich voornamelijk op het vak-

proces te beïnvloeden. Het spel is dan de verleider van

manschap bij de toepassing van materiaal en constructie

het toeval. Een voorbeeld uit de Iraanse cinema maakt

en legt Van Eyck het accent op een cultureel programma.

duidelijk dat zo andere gebieden kunnen worden

Uitgangspunt daarbij is het manifest van de "Otterio

ontsloten . Het is in dit land verboden om vrouwen bin-

Circles": een verwijzing naar de Griekse tempel, een

nenshuis zonder sluier te filmen . Dit verbod levert een

tekening van Van Doesburg en een beeld van een primi-

onrealistische situatie op, omdat men in het dagelijks

tieve nederzetting. Het begrip "tussen" is daar mee ver-

leven, binnen, geen sluier draagt. Om een scene te filmen

bonden. In zijn hele werk heeft dit denken zich weten te

waar man en vrouw el-kaar in huis ontmoeten zal de

nestelen. Het gaat bij hem dan ook niet in eerste

regisseur moeten zoeken naar andere wegen, bijvoor-

instantie over vormen, maar over stijl, over vormentaal

beeld inzoomen op voeten die over de vloer bewegen en

die zowel eindigheid als uitgebreidheid in zich heeft

afwisselend de ene en dan de andere stel voeten in beeld

weten te verenigen.

brengen. De vloer en de aansluitingen van de wanden op

De compactheid van het Sonsbeekpaviljoen en de verti-

de vloer worden nu belangrijk. De poëzie van deze bij-

cale ruimtewerking duiden op een sterke affiniteit met

zondere beweging en het focussen op de vloer had nooit

de idee van de stad . Het Barcelona paviljoen is daarente-

zover ontwikkeld kunnen worden als er geen verbod zat

gen ruim van opzet en heeft de horizon in het vizier. Hier

op de gebruikelijke manier van uitbeelden.

is de invloed van Nietzsche merkbaar met zijn voorkeur

Zonder regels is er geen spel, is er volkomen vrijheid en

voor het anti-stedelijke, instinctieve en nomadische

dat is totaal oninteressant. De slaven die wisten dat ze

leven als teken van een gezonde cultuur. Opvattingen

honderd procent zeker zouden sterven bij de Romeinse

worden zo tot bruikbare regels, die van belang zijn voor

gladiatorengevechten groetten alleen zij, die ze echt

de architectuur.

mochten. Het is een vrijheid die door het geweld van de
ander vrijkomt. Zelf geformuleerde regels zijn bedoeld

Architectuur kan worden opgevat als een spel 12 met

om overeenkomstige effecten op te roepen . Daaruit kan

regels. Hierbij kunnen twee soorten regels worden

poëtische kwaliteit ontstaan, onder de conditie dat men

onderscheiden: Ten eerste de regels die de architectuur

zich openstelt voor de uitwerking ervan.

van buitenaf krijgt opgelegd. Het zijn de randvoorwaarden, die de maatschappij stelt. Ten tweede de regels die

Als we ons de geschiedenis voorstellen als het verhaal

de architectuur zich zelf oplegt. Hieronder vallen zowel

van de menselijke vooruitgang door de rede, dan is te

taboes, trends en normen, die betrekking hebben op de

begrijpen hoe alles door de daarin algemeen geldende

traditie en de architectuurtheorie," als regels die te

regels een eigen plaats krijgt toebedeeld . Die geschiede-

maken hebben met het systematisch denken in het alge-

nis bestaat niet meer. Hiertegenover staat de herinnering

meen.

van de momenten waarop de regels tekort schoten en er

Deze laatste regels kunnen zowel betrekking hebben op

nieuwe regels moesten komen.

ordeningsprincipes, strategieën als op het beeld (b.v. de

Met herinneren wordt hier bedoeld, dat het gaat om iets,

compositie).,.

dat eerst vergeten was en niet om de herhaling van een

Zelf opgestelde regels kunnen op twee manieren tot

deel van het verleden. We noemen dit de onnauwkeurige

stand komen: via een emotionele betrokkenheid, een fas-

herinnering. Zij kan de oorzaak zijn van het ontwikkelen

cinatie dus, en via een vorm van wetenschappelijke

van nieuwe vormen. Zo was de Renaissance een on-

nieuwsgierigheid. In het laatste geval bezit het onder-

nauwkeurige herinnering van de Grieken. Via "de herin-

32

~ ~§

~ ~"
"\;1

" '.

, t ' .' ,. " .
0 •

\
\

\

\

/

",

/

/

" .',
,/

'"

...'ttll ....

".'''.r . e"' ... \\4. t"

,. ,.'

""

"

Aldo van Eyck,
Otterlo Cirdes,
2e versie, 1967
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Thema

Het spel en de idee van
eenheid
- Het licht

Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerper

Interieur
Neuendorf place, 1930
Claudio Silvestrin

Muren maken ruimten

gen hierdoor hun pracht.

zonder rekening te

De aarde wordt verbeeld

houden met mensen.
Iemands aanmatigende wil
zal deze ruimte willen
volstoppen.
Maar de zwijgende kracht
die uitgaat van een lege
muur 'is' ruimte. Mensen
reduceren heel slim
(denken ze) deze kracht

in de puurheid van de
materiële schoonheden,
oppervlak, kleur, dikte en
gewicht en niet in figuratieve ornamenten die de
natuur imiteren. Het zijn
deze opvattingen die naar
voren komen in nevenstaande beelden. De foto's

door de muur te gebruiken

laten zien dat dit effect

om zijn objecten, zijn bezit-

bereikt kan worden door

tingen te dragen. In het

de pure, heldere vorm van

principe van de binnen-

de muren.

plaats maken muren een

De lichtstroken en hun

(ingesloten) ruimte. Als we

projecties op de vloer ver-

die betreden, nemen we

sterken de ruimtebeleving.

dat ook waar. De perfecte

Met een minimale

configuratie van een paar

hoeveelheid aan objecten,

figuren schept de

materialen, figuren, lijnen,

mogelijkheid om ons de

kleuren en tekens, is de

massa van lucht, die we

transparantie van de

ruimte noemen, in een

ruimte bijna verdwenen .

kamer voor te stellen.

De intuïtie van de ruimte is

Elke figuur wordt versterkt

zichtbaar gemaakt, doordat

door de ruimte en de paar

de zichtbare ruimte terug-
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nering" kwam Van Eyck op ideeën voor de plattegrond-

5

structuur van het paviljoen Sonsbeek, door de barok (de
beweging) en het kubisme (de vorm is gevangen in één

Aldo van Eyck, "Kindertehuis in Amsterdam" in : Bouwkundig
Weekblad 1963, nr. 2, p.30.

6

Het schijnt dat Van Eyck met de aanschaf van een monografie

totaalgreep, terwijl de verschillende looplijnen deze

over Salvador Dali de 'double image' voor het eerst ontdekte.

uiteenlopend doen ervaren) in te zetten. De dubbelzin-

De 'double image' bestaat uit een beeld dat verandert na een

nigheid

knip van het oog door de kijker.

geeft aan deze "herinnering" nog een extra

(poëtische) lading.

7

De aandacht voor de specifieke betrokkenheid van tijd en

Het is altijd mogelijk om bij de zoektocht in het verleden

ruimte correspondeert met de belangstelling in de weten-

iets te vinden wat verloren is gegaan, omdat we nu een-

schap voor de relativiteitstheorie.

maal niet alles blijvend kunnen meenemen in onze

8

In: Aldo van Eyck, artikel H. Hertzberger: "Het twintigste-

gedachtenwereld. Het leggen van accenten is daarom

eeuwse mechanisme en de architectuur van Aldo van Eyck".

noodzakelijk, maar veroorzaakt tegelijkertijd een verlies.

Deventer 1982, p.21.

Omgekeerd is deze reductie weer een aanleiding om het

9

verloren gegane te benadrukken op dezelfde manier

J. Huizinga" Homo Ludens; proeve eener bepaling van het
spel-element der cultuur. Haarlem 1952, p.47.

zoals een gehandicapte zijn gebrek compenseert. Zo is

10

Ibidem p.l0 .

het gemis van het zien bij een blinde verantwoordelijk

11

Zie R. Padovan, Het paviljoen en de hof in: Wonen TABK 1982

voor een overaccentuering van het gehoor; het verschil
tussen zonsopgang en -ondergang wordt bijvoorbeeld

nr. 15/16 p.22-24.
12

ervaren via het geluid van de vogels.

Een element van "het spel" is ook dat het ten opzichte van
iets "speelt" Regels en spel maken de architectuur relationeel en verhinderen zo iets als expressie van het zelf .

Er zijn momenten in de geschiedenis aan te wijzen,

13

De grenzen van de hedendaagse architectuur hebben

waarop men nieuwe regels "uitvond" door de geldende

betrekking op: 1. de relatie ruimte - functie, 2. de relatie type-

regels "op te rekken" . Zo'n moment was de bevrijding

prog ramma, 3. de relatie object-gebeurtenis, 4. de visualise-

van de dragende functie van een wand. Dat nu gebeurde

ring van de arch itectuur in doorsneden, plattegronden, gevels

bij het ontwerpen van het Barcelona paviljoen (zie blz.

etc.

22). In "Six

students talk with Mies, Master Builder

14

Peter Rowe noemt in zijn boek Design Thinking een vij ftal

University" vertelt Mies van der Rohe: "Op een avond,

type regels op om een ontwerp te ordenen:

toen ik nog laat aan het gebouw werkte, maakte ik een

1. Antropometrische analogieën (op de menselijke afmetin-

schets met een vrijstaande wand en kreeg een schok. Ik

gen betrekking hebbend) 2. Letterlijke analogieën. Hieronder

wist dat het een nieuw principe was" .'5 Deze vondst zou

va llen de metafoor en struct uu rbepalende ingrepen zoals

nog jaren doorwerken .

bijvoorbeeld het grid . 3. De relatie met de omgeving, dit betreft empirisch onderzoek van menselijk gedrag. 4. Typologieën, onder te verdelen in: gebouw-type, element-type en
organisatie-type . 5. De formele taal. Deze bevatten regels

Not en

voor de ordening van vormen. De "vijf punte n " van Le

2

R. Padovan, "Machines à Méd iter", in: C. Woh lsdorff, Der

Corbusier zijn hiervan een voorbeeld.

vorbildliche Architect, Mies van der Rohe's Architekturunter-

Ten aanzien van de compositie onderscheidt F. Ching in

richt 1930-1958 am Bauhaus und in Chicago. Berlijn 1986,

Archi tecture, Form, Space & Order, zeven ordeningsprinci-

p.33-41.

pes: 1. De as, 2. Sym metri e. 3. Hiërarchie. 4. Ritme. 5. Lijn,

Afgedrukt in: F. Neumeijer, Mies van der Rohe; Das kunstlose

vlak of volume. 6. Transformatie. 7. Geometrische bet rekkin-

Wort - Gedanken zur Baukunst, Berlijn 1986.

gen tussen vormen onderling.

3

F. Nietzsche, Werke; Band 3 Frankfurt a. M. 1972, p.524-525.

4

In Forum 1963 nr. 3, p.25.

15

In: Student publications of t he School of Design, North
Carolina State University, 1952, no. 2, p. 21 -28.
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Thema

Het spel en de idee van
eenheid
- Relatie met de omgeving

Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerper

Het terrein is een gebied
op de Seadrift Lagoon,
grenzend aan Stinson

Gevel
Weekend huis, Californië
Stanley Saitowitz

kleurig interieur, overladen
met zonlicht, wordt hierdoor beschermd. Het huis

Beach. Seadrift is een smal

verbindt de achter gelegen

stuk water, parallel aan het

bergen met het water,

strand, aan beide kanten
bebouwd.

zichtbaar vanaf het dek
(dak). Een driehoekig raam

Het huis lijkt op een ver-

in de slaapkamer ziet de

sterking, die de plaats gro-

zon vanachter een berg-

ter maakt. Het dak, een
golf, geeft de nabije maar
afwezige zee weer; de
ruimte, een door water uitgesleten grot. Het huis is

rots opkomen. Het is een
weekendhuis. De reis vanaf de stad gaat over een
kronkelig pad om te eindigen bij een carport van

een geraamte waarvan de

verschoven kolommen. De

buitenkant een 'koek' van

architectuur is de weer-

drijfhout is. Een regenboog-

klank, de wanklank.

r- ti
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Thema

Het spel en de idee van
eenheid
- Typen, woonstijlen

Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerper

Het woongebouw is
onderverdeeld in twee
typen woningen. Eén type
voor luidruchtige bewoners,
nachtmensen die genieten

Interieur
Hybrid Building, Florida
Steven Holl

verlicht. Alle ramen hebben
dezelfde smalle en hoge
afmetingen. In het appartement van de muzikant valt
het licht naar binnen via

van het kijken naar actie,

hoekramen op een hoger

drinken op de zonsonder-

nivo. Een zwart gepleister-

gang, etc. Deze apparte-

de wand loopt van de lager

menten zijn allen gelijk aan

gelegen ramen door tot aan

elkaar. De andere groep

de hoger gelegen vloer en

woningen zijn bestemd

versterkt de continu elgen-

voor de melancholische

schap van de ruimte. In de

types, vroege vogels die

woning van de wiskundige

houden van eenzaamheid
en stilte.
Deze laatste groep bewoners zijn voorgesteld als

is alles gering vervormd.
Op de bovenste verdieping
staat een rekentafel waarop
een schedel is geplaatst,

tragische dichter, een

waarmee verwezen wordt

muzikant en een wiskundi-

naar de schedel die Kepler

ge. De appartementen wor-

altijd op zijn buro had staan.

Luidruchtige woning
Huis van de muzikant

den overeenkomstig

Huis van de wiskundige
4 Huis van de dichter

gekaraktiseerd. De woning
van de dichter is schaars

De types staan hier voor
sferen.

2

3

4
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Thema

Het spel en de idee van
eenheid
- Natuurinvloeden

Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerper

De gevels van het woonhuis in Nerima tonen in

Gevel
Huis in Nerima, Tokio
Itsuko Hasegawa

vuur en wind benadrukt
voor de rust in de

hun vrije compositie een

menselijke gemoedstoes-

totaalbeeld wat nauw ver-

tand. Ook de vorm van de

bonden is met de binnen-

platen als geheel (een

gelegen functies.
De oriëntatie van het ge-

wolkenpartij of bossage) is
een verwijzing, en wel

bouwen de daarbij beho-

naar de typisch Japanse

rende gevels worden ge-

polariteit tussen het res-

domineerd door de uit-

pect voor de plaats van de

bouw van het 'maanterras '

natuur in de agrarische sa-

vanwaar zich een breed

menleving enerzijds en de

uitzicht uitstrekt over de

erkenning dat de geïndus-

wolkenkrabbers van Shin-

trialiseerde maatschappij

juku en Ikebukuru en zelfs

de basis is voorleven in

op nog verder gelegen

deze tijd. Het dakvlak is

bergformaties als de Fuji.

opgebouwd uit trapezium-

Het gebruik van geperfo-

vormige platen, die in het

reerde aluminiumplaten is

gevelaanzicht als een im-

sterk bepalend voor het
nogal complex aandoende

mense golf over de verschillende ruimten van het

gevelbeeld, vooral omdat

object uitrolt.

deze door lichtinval voort-

De in de gevel opgenomen

durend aan verandering

elementen, die een wissel-

onderhevig zijn. Op deze

werking ondergaan met de

wijze refereert tiasegawa
aan de oosterse 'Feng-

natuur, doen niet gewild
aan, omdat ze vanzelf-

Shui'-filosofie, die steeds

sprekend zijn. Idee, con-

het belang van natuurlijke

structie en functie zijn in

elementen als water, licht,

38

harmonie.
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Thema

Het spel en de idee van
eenheid
- Onthullen en verhullen

Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerper

Gevel
Villa M. te Zedelgem
Stéphane aeel

In een voormalige moes-

zelf verdwijnt. De muur

tuin van een nabijgelegen

lijkt in tweeën gesneden

kasteel is een eenvormig

en zijwaarts geschoven

accentloos volume ge-

zodat de woonkamer als

plaatst, een langgerekte

een podium in het volle

strip waarin de functies

blikveld treedt. Links en

achter elkaar zijn gerang-

rechts is de muur er nog

schikt.
De tuingevel reageert op
de achterliggende functies

maar ook daar erodeert ze.
In een erotisch spel van
verbergen en onthullen

en varieërt, van een vol-

geven de openingen iets

ledig gesloten muur tot

prijs van de activiteiten er

volledige transparantie.

achter.

Die tuingevelmuur verzet
zich tegen het verdwijnen,
hij spartelt tegen tot hij

Tuin en boomgaard worden zo vertrekken van een
groot interieur.
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Thema

Het spel en de idee van
eenheid
- Vervlechting

Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerper

Interieur en exterieur
Stationscomplex Pusan
Foreign Office Achitecture

De complexe problematiek van

van de vloeiende ruimte en een

het station van Pusan heeft in

maximale visuele aanwezigheid

de ogen van F 0. A. alles te

van de structuur. De oogvormi-

Boven:
Stationscomplex van Pusan,

maken met de verhouding

ge openingen, die tussen de

tussen nieuwe, nauwelijks aan

golven ontstaan, voorzien de

axonometne

Midden
Ocean Park en

plaats gebonden programmas

stationsruimten van licht en

verbindingen naar het station
Onder:

en de bestaande stedelijke

lucht.

situatie. De gebruikers zijn

De bovenzijde van dit netwerk

voortdurend in beweging en

wordt gevormd door een pu-

bestaan niet uit bewo-ners in

blieke ruimte, Ocean Park. Aan

de traditionele zin, maar zijn

weerzijden van deze ruimte zijn

passanten, nomaden. De

grote kantoorgebouwen ge-

ontwerpers hebben de enorme

pland. De gebouwen verster-

stro-men passagiers en bezoe-

ken de "lege" ruimte van het

kers van het station, dat inge-

park en verbinden het geheel

klemd ligt tussen de stad en

aan de bestaande stad. In het

de haven, via een systeem van

park bevindt men zich tussen

niveau's en wegen van en naar

stad en haven. De ruimte onder

de perrons weten te kanali-

het park is nauw verweven met

seren. Hier doorheen zijn de
stro-men geweven van het
autoverkeer, het winkelende
publiek en het
kantoorpersoneel.

die van er boven doordat hier
interieur en exterieur wisselen.
Het is een uitvloeisel van het
uitgangspunt dat de stad moet
worden gezien als een conti-

Het is een continue ruimte die

num, waarbij de bewoners zich

alle niveaus bereikt en diago-

bewegen van situatie naar situ-

nale verbindingen mo-gelijk
maakt. Het concept van

atie en van horizon naar horizon. De lege ruimte van het

stromen heeft geleid tot een

park is ook een plek waar men

structureel systeem met bogen

zich tijdelijk kan verpozen, een

in de vorm van golvende stroken, die de constructieve

tussenstation. Het is hier dat
men de bestaande stad als een

krachten af-eiden. De grote

horizon in deze volstrekt

overspanning van de bogen

nieuwe omgeving opgenomen

zorgt voor een minimaal storen

Perrons

ziet worden.
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Thema

Het spel en de idee van
eenheid
- Perspectief

Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerper

Deze vrijstaande woning met
een eenvoudig programma ligt
in een landelijk gebied. Het huis

Interieur
Huis bij Aalst
Christian Kieckens

achterkant en de beide zijkanten
werken als een handreiking
voor de verte. De studeerkamer

bestaat uit een wit volume, dat

op de bovenverdieping levert

zowel in horizontale als in verti-

door het zicht op de trap, de

cale zin wigvormig is. De
voorkant is twee verdiepingen
hoog, de brede achterkant: één

woonkamer en het landschap
weer een andere ruimtelijke
enscenering op. Het sterk

verdieping. Het eenvoudige

aangezette perspectief bindt

schema - vier wanden, vier

het huis door de wigvormige

ramen en een schuin dak -

volumen en de bewust

vormt de basis voor het

gekozen uitzichten aan het

ontwerp. De ruimtelijke

landschap. In de detaillering

uitwerking van dit schema ver-

wordt de elementaire

toont echter een ingehouden

ruimtelijkheid van het gebouw

complexiteit. In het interieur

versterkt, wat een gevoel van

verdeelt een wigvormig blok,

leegheid oproept. Fijne details

dat net uit het midden is
geplaatst, de ruimte in tweeën;
aan de achterkant de

en kleine objekten zijn zoveel
mogelijk vermeden: muren zonder plint, vloerveren en door-

woonkamer, aan de voorkant

slaande scharnieren i.p. v. deur-

de garage met daarboven de

grepen en kozijnen, wegge-

slaapkamer. Het middenvolume

werkte radiatoren. Ondanks

ter weerszijden van het wig-

deze ingrepen doen de ruimten

vormig blok bevat de keuken,

intiem aan. De perspectivische

de badkamer en de
studeerkamer.
Vanuit de woonruimte zijn complexe ruimtelijke schakelingen
ervaarbaar in de richting van
het middenvolume. Ook is er
een duidelijke zichtrelatie met

opbouw resulteert in een spanningsveld tussen autonomie en
verbondenheid. Enerzijds is er
de gebondenheid aan de plek
en anderzijds is er de verwijzing
naar buiten. Het is een spanning tussen gehechtheid en ont-

het omliggende landschap. De

worteling, die eigen is aan de

betonnen kolommen achter de

levensstijl van de mobiele

glazen buitengevels aan de
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mens.

Plattegronden
1, Entree
2. Keuken
3 . Woonkamer
4. Garage
5. Studeerkamer

6. Slaapkamer
7. Badkamer

4

43

Thema

Het spel en de idee van
eenheid
- Schaal

Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerper

Interieur en exterieur
Gedenkboog, Thiepval
Edwin Landseer Lutyens

In dit monument voor de

werkelijkheid verschillend

gevallenen van de Eerste

van schaal. Het is een vorm

Wereldoorlog heeft
Lutyens, in navolging van
Palladio, de vier gevels
gebruikt om het gebouw

van schaalmanipulatie die
zich voortzet in de detaillering van de gevel. De bewerkingen zorgen voor

volledig te betrekken bij het

samenhang, maar ook voor

landschap. Het uitgestrekte

onbepaaldheid. Nooit is het

uitzicht over de graven en
de lanen wordt in het
gebouw beantwoord door
de sterke verticaliteit van

beeld helemaal te kennen.
De vormgeving is verder
abstract en getuigt van een
grote mate van precizie.

twee, haaks op elkaar

Het lijkt alsof het gebouw

staande barokke galerijen.

het ongenaakbare wil be-

De galerijen komen samen

klemtonen door het tonen

in het hart van twee
kruizende looplijnen, waarvan de einden verbonden
zijn met de vier uitzichten.
Het bijzondere van deze
ontmoeting is gelegen in de
ruimtelijke werking van de
galerijen. De beide galerijen
worden in fysieke zin als
gelijk ervaren, maar zijn in
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van een eigen wetmatigheid en autonomie die
de mens terugwerpt op
zichzelf. De vreemde relatie
tussen landschap en
gebouw, de schaalloosheid
en de extreme hoogte van
de galerijen versterken
deze ervaring.
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ROSS l OF HET ARCHAlSERENDE TYPE
In een buitenwijk van Milaan realiseerde Aldo Rossi in
1974 zijn eerste grote woningbouwplan: het Gallarateseproject. Het gebouw, dat zuiver en eenvoudig van opzet
is, bestaat in feite uit twee gebouwen die door een sleuf
zijn gescheiden. Op deze plaats wordt de grootste spanning gevoeld dankzij de onderbreking van de strenge
horizontale continuïteit. De sleuf wordt geaccentueerd

2 Het spel van de taal

door vier cylindrische kolommen die een hoogte van
twee verdiepingen hebben. De monumentale kolommen
maken de insnede dramatischer, doordat ze als een oerbeeld van ondersteuning fungeren . Op de begane grond
strekt zich een arcade uit, ritmisch vormgegeven door
schijven in de dwarsrichting van het gebouw. Ter plaatse
van de trappenhuizen wordt de doorlopende raampartij
onderbroken door telkens vier grote openingen, die met
geperforeerde staalplaten zijn dichtgezet. De woningen
bevinden zich op de verdiepingen. De galerijen gekoppeld aan de trappenhuizen vormen de toegangen tot de
woningen . Het woningtype is gebaseerd op twee modellen, die traditioneel de meest voorkomende woningtypes in Lombardije zijn.
Voor dit projekt liet hij zich in het bijzonder inspireren
door de architectuur van de 1ge-eeuwse revolutiebouw.

Aldo Rossi,
woningbouw Gallaratese. Milaan

links : schilderij van
Giorgio de Chirico. getiteld
"De grote metafysicus" 1917,
detail
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Aldo Rossi.
woningbouw Gallaratese

Rossi maakt in dit woongebouw gebruik van de thema's

architectuur. Dit in tegenstelling tot Robert Venturi, die

dood en rust, die voor hem synoniemen zijn van (tijde-

de formele realiteit van bijvoorbeeld billboards uit Las

lijke) levensonderbreking . Deze thema's moeten het col-

Vegas rechtstreeks opneemt in de architectuur.

lectieve geheugen aanspreken. Daarbij laat hij zich

Het type moet hier niet gezien worden als een bevroren

tevens leiden door zijn eigen ervaringen. Zijn passie voor

element, maar als te veranderen voor wat betreft

de schilderijen van De Chirico is hieraan niet vreemd. De

gebruik en schaal. Rossi zocht elementen die de veran-

gevoelens die hij met zijn architectuur wil oproepen

dering kunnen vertragen. Voor hem kan het type in ieder

liggen dan ook in de sfeer van stilte en melancholie.

stedelijk fenomeen worden aangetroffen. Een wijk,
straat of gebouw, die aan zijn complexiteit of functie een

De reacties op het project liepen sterk uiteen. Door de

zekere exclusiviteit ontleent, beschouwt hij als een

elite werd het werk betiteld als "ontledigde heiligheid",

stedelijk fenomeen. Voor het begrip fenomeen is de his-

als "een gesprek met zichzelf" en door het publiek als

torische dimensie van de stad essentieel. De geschiede-

"begraafplaatsen en kazernes". De verscheidenheid aan

nis heeft bewezen dat het stedelijk fenomeen , als

reacties duidt op architectuur die sterk tot de persoon-

betekenisvolle vorm, de stad door de tijd heen kan struc-

lijke verbeelding spreekt. Geïsoleerd van de context

tureren, door wisselende functies op te nemen. We ken-

krijgt de architectuur iets van een vraag. De betekenis

nen de betekenis ervan door onze deelname aan het col-

van het beeld is gereduceerd. Vanuit deze leegte doet

lectieve geheugen, waarbinnen die vorm en die beteke-

Rossi een beroep op het collectieve geheugen.

nis sinds mensenheugenis met elkaar verbonden zijn.

Het is een voorbeeld dat duidelijk maakt dat Rossi de

Die afleesbaarheid is er ook bij grote kerken, pleinen en

realiteit van stad en land voelbaar wil maken en dat het

instituten, waar het leed nog voelbaar is, maar ook bij

werk geen loutere productie van typen is, maar dat

gebruiksvoorwerpen zoals koffiepotten en strandhuisjes.

er veel meer aan de hand is. Het type is voor Rossi het

Het stedelijk fenomeen is het monument bij uitstek. De

inter-mediair tussen de dagelijkse werkelijkheid en de

betekenis van het monument brengt Rossi in relatie tot
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Quincy (1755-1849), wordt gebruikt om deze elementen
te ordenen en te duiden en heeft enerzijds betekenis als
drager van een sociaal programma en anderzijds als
schakel tussen verleden en toekomst. Rossi kiest bij het
gebruik van de typen niet voor de loutere reproduktie,
maar beseft dat ieder gebouwen het monument bij uitstek een bundeling van betekenisstromen is. Deze zijn
omgeven door interpretaties. Zijn manier van tekst lezen
is een plaats- en tijdgebonden interpreteren van het bestaande.
In de "analoge stad" concretiseert Rossi deze opvatting
door de verbeelding als scheppende factor in zijn theorie
te betrekken. Hij illustreert dit aan de hand van een
schilderij van Canaletto. Op dit Venetiaans stadsgezicht
zijn Palladio's ontwerp voor de Rialtobrug, de Basilica en
het Palazzo Chiericati in een verbeelde samenhang bij
elkaar gebracht. Als we nu bedenken dat het ontwerp
voor de Rialtobrug nooit is uitgevoerd en de Basilica en
het Palazzo in Vicenza staan dan wordt duidelijk dat de
Aldo Rossi,
"Ie cabine del!' Elba" 1975

Palladiaanse monumenten een analoog Venetië vormen.
Met dit voorbeeld wil Rossi duidelijk maken, dat door het
verplaatsen van plaatsgebonden architectonische typen
de werken een onverwachte, nieuwe betekenis krijgen.

het belang van de mythe. Hij zegt: "ik ben ervan overtuigd dat, (.... ) het noodzakelijk zal zijn door te dringen in
de relatie tussen monument, ritueel en mythologische
elementen ( .... ), want als het ritueel het blijvende en conserverende element van de mythe is, dan geldt dit ook

"CapriccIo", schilderij van
Giovannl Canaletto

voor het monument, omdat het, in het moment dat het
getuigenis aflegt van de mythe, rituele vormen mogelijk
maakt". '
Op dezelfde wijze als hij het monument verbindt met de
mythe, wil hij de stad in verband brengen met haar
ontstaansgrond. Rossi beschouwt de stad als architectuur en de architectuur als de constructie van de stad
door de tijd heen. De elementen van de stad, "de
stedelijke artefacten" , hebben hun waarde in het totaal
maar ook als individueel project.
Het type, dat hier begrepen moet worden als richtinggevend idee en waarvan de definitie afkomstig is van de
franse architect en theoreticua Antoine Quatremère de
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In het ontwerp met toelichting voor het Bonnefanten-

De expositieruimten op de verdiepingen kan men

museum in Maastricht laat Rossi zien hoe hij deze theo-

bereiken door de bij de entree gelegen steektrappen te

rie in praktijk brengt. In het museum is getracht een

betreden. De trap is "steil en ongemakkelijk volgens

verbinding te leggen tussen Nederland, Europa en haar

Oudhollandse traditie gemaakt, verbonden ( .. ) met de

geschiedenis. Het gebouw, dat ligt op het terrein van de

gotische wereld van de Shakespeariaanse tavernes,

oude keramiekfabriek van Sphinx aan de Maas, bestaat

evenals met de liederlijke personages van Conrad en alle

uit drie rechthoekige bouwmassa's die onderling zijn ver-

schipbreukelingen van het noorden, aangespoeld op de

bonden. Aan de rivierzijde maakt een cylindrische koepel

stranden van de zuidelijke zeeën."

de compositie af. Over de entree, die in het midden van

De vorm van de koepel wordt bepaald door zijn connec-

het "verbindingsgebouw" is gesitueerd, zegt Rossi:"De

tie met het verleden en is tegelijk een symbool voor de

entree is de eerste ruimte, die betreden wordt, met als

identiteit van de plek: aan een rivier, niet ver verwijderd

karakteristiek haar telescopische vorm. De telescopische

van zee.

vorm is een typisch voorbeeld van een "Licht-raum", die

De koepel is opgebouwd uit twee verschillende con-

verwijst naar de lichthof van de universiteit in Zürich. 2

structies. De buitenwand bestaat uit een stalen con-

Deze vorm is echter niet een typisch noordelijke vorm; zij

structie, waarop een zinken bedekking is aangebracht.

is tevens het grootste raakpunt van de Castilliaanse

De binnenwand, die bevestigd is tegen de stalen con-

architectuur met die van de kolonieën. Zo verbindt een

structie, heeft een afwerking van wit gepleisterde

dunne draad de Vlaamse wereld met Spanje, Vermeer

houten lamellen. De afwerking herinnert aan de "gekalk-

met Zurbarán. Het licht in de kloosters fixeert in het

te zeilen", die vroeger voor dergelijke ruimten werden

monument het efemere aspect van het dagelijkse en

toegepast.

religieuze leven. Deze ruimte is over haar volle hoogte
gekleurd met een azuur-aquamarijn blauw materiaal,

Bij het maken van zijn ontwerptekeningen past Rossi zelf

zodat door licht en kleur de materialiteit die deze ruimte

ook het begrip analogie toe. Hij doet dit door het verza-

opbouwt tegelijkertijd ook weer afgebroken wordt.

melen van typologische fragmenten, die bestaan uit his-

Vanuit de entree komt men direct in het hart van het

torische en bestaande elementen. Via schetsen en

gebouw. Men betreedt deze wereld met schroom en

tekeningen kunnen de fragmenten met elkaar en met de

ontzag en bereikt hier de essentie van het gebouw".3

ervaringswereld van de ontwerper verbonden worden.

Aldo Rossi, Bonnefantenmuseum,
doorsnede
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In deze "analoge stad" ontmoeten de gebouwen elkaar,

maar begint de wereld van de verbeelding, die nu geac-

nadat ze "op reis" zijn geweest en wordt de montage

tiveerd wordt door het geheugen.

verheven tot ontwerpprincipe. Zo heeft de tekening zelf

Opmerkelijk hierbij is dat de door de ontwerper beoogde

ook een duidelijke betekenis in het ontwerpproces. Zij

zuiverheid van het beeld geen eenduidigheid in interpre-

kan niet gereduceerd worden tot illustratie van het drie-

tatie oplevert, zoals we hebben gezien. We kunnen dus

dimensionale ontwerp.

spreken van een paradox; het enkelvoud in het beeld

De tekeningen hebben tot doel het geheugen te stimu-

roept een meervoudige betekenisgeving op.

leren door de complexiteit van het beeld te tonen,

Het gebruik van typen die in het collectieve geheugen

daarom zijn ze ook niet perspectivisch. Sommige

een bepaalde gevoelswaarde vertegenwoordigen, zoals

beelden in zijn werk keren regelmatig terug. Hiermee wil

dat met oude, niet in bedrijf zijnde industriegebouwen

hij aangeven dat het gaat om architectonische vormen,

het geval is, roept bij sommigen geschokte reacties op.

die eventueel vergroot, verkleind op verschillende plaat-

Volgens Francesco Dal Co heeft het opnieuw oproepen

sen toepasbaar zijn en aldus regionale verschillen over-

van deze atmosfeer niets van doen met de mogelijke

stijgen. Deze subjectieve fase van het ontwerpproces

hervatting van de modernistische traditie van het

moet ervoor zorgen dat het archetypische beeld intact

nieuwe, maar is het veeleer een uitvloeisel van de poging

blijft. In de ontwerpen en gerealiseerde gebouwen zijn

de modernistische montage te archaïseren door de

de typologische fragmenten als het ware neergedaald,

droomwaarde ervan te ontdekken.' Naast de vervreem-

doch de losse compositie van de tekeningen is verdwe-

ding, die optreedt door de wijze waarop de ontnuchte-

nen; hiervoor in de plaats komt een strenge ordening van

ring van het dagelijks leven is weergegeven, worden de

de elementen.

architectonische typen zelf vervreemd.

In algemene zin kunnen we stellen dat de tekeningen

Rossi gebruikt hiervoor diverse vervreemdingstech-

nog een op elkaar betrokken raken van typologische

nieken: verandering van schaal, verandering van plaats

fragmenten laten zien en een losse compositie. In het

en vermenging. Schaalverkleining is aanwezig in het

gerealiseerde ontwerp daarentegen is sprake van een

Teatro del Mondo in de vorm van de wolkenkrabber. De

extreme zelfverzekerdheid. In deze ondubbelzinnige

verwijzing naar Manhattan door

compositie laat het gebouw zien dat het eindpunt is van

ontwerp voor het Sea Trade Center in Zeebrugge is een

een ontwikkeling. In deze "dood" houdt vormgeving op,

voorbeeld van verandering van

Aldo Rossi,

schetsen
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de torens in het

plaats. De derde

vervreemdingstechniek, de vermenging, is goed zichtbaar in Teatro del Mondo. De wolkenkrabber, de doopkapel van Florence en de drijvende theaters, zoals die
vroeger aanwezig waren tijdens het carnaval, zijn hier
gecombineerd.
In de gebruikte beeldtaal zijn twee begrippen te onderscheiden die uit de literatuur stammen, namelijk: de
metafoor en de metonymia. De metafoor, een overdrachtelijke, figuurlijke uitdrukking welke berust op
vergelijking, is waar te nemen in het gebruik van de
"doopkapel". Als voorbeeld van een metonymia, een
stijlfiguur waarbij een gedeelte dezelfde betekenis heeft
als

het

geheel

(bijv.

ik

lees

Gorter)

geldt

de

schaalverkleining van de wolkenkrabber. Het literaire
materiaal is een autonoom gegeven geworden waar de
esthetische effecten op zijn terug te voeren. Door de vervorming van het literaire materiaal wordt het automatisme in de waarneming buiten werking gesteld, zodat
nieuwe betekenissen in het bewustzijn kunnen binnendringen.
De kracht van Rossi's ontwerpmethode ligt in het appèl
aan het geheugen en de mogelijkheid hiermee een spel
te spelen. Een spel dat bestaat uit inhoudsloze tekens en
maximale precisie vanwege het gebruik van sterke
denkbeelden. Boullée en ledoux waren de voorgangers
van deze naar een wezenskenmerk teruggaande poëzie.

Is het hoofdbestanddeel voor Rossi's typeconcept "het
geheugen van de stad", voor Mathias Ungers is dit gelegen in morfologische thema's.

Boven"
ontwerp terminal voor het

Sea Trade Center
in Zeebrugge.
Links: het Teatro del Mondo
afgemeerd aan de Punta dalia Dogana
Rechts: Teatro del Mondo
plattegrond en
gevels
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Ungers wil als het ware het type laten afhangen van factoren, zoals topografie, klimaat en dergelijke, om
daarmee de poëzie van de plek te ontdekken. Het
gegeven thema wordt blootgesteld aan allerlei soorten
veranderingen, morfologische uitzonderingen. Zo verandert bijvoorbeeld de functie deur in de karakteristiek
"deur". Het kan dan een portaal worden, een monumentale deur of een deurtje, al naar gelang de functionele
behoefte. Het type van Rossi is niet te veranderen, omdat
het gebaseerd wil zijn op beelden die in het collectieve
geheugen van de cultuur liggen opgeslagen. Ungers
daarentegen zal zijn type wijzigen en er een individuele
oplossing van maken, zodat het toch een individueel
aspect uitstraalt.
Ungers beschouwd de stad als een geschiedenis van for-

7

matie en transformatie van het ene type naar het andere,
een morfologisch continuüm dus. Hiervoor heeft hij zich
intensief beziggehouden met de ontwikkeling van het
typeconcept, vooral als regelend beginsel van het
stedelijk weefsel en het daaruit afgeleide individuele project. Hij doet dat ondermeer door het opstellen van thematische

variaties

op

de

elementen

"blok"

en

"straat". Ungers was één van de eersten die de moderne
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In zijn handboek "Die Thematisierung der Architektur"
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geeft hij de volgende vijf thema's (technieken) aan:
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1. Transformatie, de morfologie van de vorm. 2. Assem-
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blage, het samenvallen van de tegenstelling . 3. Incor-
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poratie, oftewel de pop in de pop. 4. Assimilatie, de
inpassing in de bestaande situatie. 5. Verbeelding, de
3

2

wereld als voorstelling.
In het ontwerp voor Marburg, één van de vele plannen
uit zijn handboek, is goed te zien hoe hij met behulp van
één type via transformatie vele huizen ontwikkelt,
waarmee hij een deel van de stad vult. Van dit ene type,
dat afgeleid is uit de stad Marburg en bestaat uit een
huis van 6,5m x 6,5m dat vijf verdiepingen hoog is, heeft
Transformatie van een in model

hij 13 mogelijkheden ontworpen, gebruikmakend van

bewerkte begroeiing !rechts) tot

één of meer van zijn thema's.

Analyseschema's door eolin Rowe

kantoorgebouw (links)
van de villa's Malcontenta van

Zowel Ungers als Rossi spelen met de context door de

Palladio en Garehes van
Ie Corbusier (onder)

vertrouwde betekenis ervan te isoleren. Een werkwijze

Letters getransformeerd tot
plattegronden van gebouwtypen

die ze gemeen hebben met de surrealisten .
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door Steven Hall

Mathias Ungers,
ontwerp voor
Marburg.

Isometrie van een
bebouwingsalternatief
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Zij vat de elementen van de vorm op als in taal

gedemonstreerd. Zijn streven is om dit systeem te bevrij-

weergegeven uitdrukkingen. Zo wordt het gebouw in

den van iedere autoriteit. Het levert een architectuur op

analogische zin opgevat als een zin uit een boek, die zijn

die onmogelijk tot iets eenvoudigers herleid kan worden.

samenhang en betekenis ontleent aan een bepaalde

Volgens Eisenman zijn er in de geschiedenis voorbeelden

structuur. De deconstructivistische methode ontleedt de

aan te halen waarbij dit ook het geval is. Hij noemt onder

vormen in onderdelen, evenals bij zinsontleding, om ver-

andere Palazzo Minelli en Palazzo Surian, twee Veneti-

volgens via nieuwe wegen deze weer in elkaar te zetten.

aanse Palazzi uit de 16de en 17de eeuwen Casa

Het is een proces, waarin geen enkele stap voorspelbaar

Giuliani-Frigerio in Como van Terragni. 5

of causaal te relateren is. Er is dus geen sprake van een

Eisenman's belangrijkste interesse is, zoals hij het uit-

lineair proces. Het begrip "type" wordt hierdoor onmo-

drukt, een nieuwe relatie te scheppen tussen de mens en

gelijk.

zijn wereld van objecten. Daarvoor voert hij een spel op

Peter Eisenman drijft deze methode tot in het extreme

van schijnbare orde en werkelijke fragmentatie, van mis-

door, totdat er geen enkele semantische betekenis meer

leidende herkenning en interne vervreemding, en zet hij

aanwezig is, dat wil zeggen dat per element, per woord

zich af tegen denkbeelden als: de architectuur als

geen betekenis meer is te ontdekken. Teken en betekenis

beschutting, het functionalisme, de expressie van de

worden zo ver mogelijk uit elkaar getrokken. Het komt er

constructie, de typologie of de betekenis.

dan op neer dat alleen het syntactische systeem wordt

Peter Eisenman,
analytische schetsen
van Palazzo Minelli.
Voor de asymetrische
plaatsing van de entree
worden diverse verklaringen
gegeven
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Het Wexner Center for the Visual Arts is het eerste grote

De entree bestaat uit een passage, met aan weerszijden

project waar hij zijn ideeën heeft kunnen verwezenlijken.

torenfragmenten die verwijzen naar het voormalige arse-

Het centrum in Columbus, Ohio, ligt tussen twee

naaisgebouw van de universiteit. Via de ingang komt

bestaande panden van het universiteitscomplex aan een

men in de lobby, van waaruit men onder de grond afdaalt

verkeersader. Van deze deels overbouwde weg is één

met de trap. Daar liggen de expositieruimten die door

helft met glas bedekt, de andere helft met een open

middel van de passage zijn verbonden. De passage loopt

steigerconstructie. Het nieuwe ontwerp van Eisenman is

geleidelijk omhoog tot boven de grond en is evenwijdig

zelfstandig en vormt een verbinding tussen de twee

aangebracht aan de open steigerconstructie.

bestaande gebouwen. De functie van het gebouw is het

Het terrein van het universiteitscomplex ligt op een grid,

herbergen van een museum voor kunst.

dat 12 1/4 graden is gedraaid ten opzichte van het grid

Wexner Center.

Linksboven: axonometrie
Linksonde: exterieur
Rechts: perspectief exterieur

55

van de stad. Eisenman heeft zijn gebouw gesitueerd op

In het terrein heeft hij gebruik gemaakt van verschillende

een grid, dat refereert aan de stad.

rasters, die elkaar als het ware beconcurreren. Een win -

Het Wexner Center kunnen we betitelen als een niet-

naar is er niet. Het centrum is een behuizing voor kunst

gebouw. De volgende voorbeelden illustreren dit. Het

en verwijst in functionele zin naar het museum. De keuze

gebouw mist een duidelijke structuur. De schuin omhoog

voor de steigerconstructie lijkt hiermee op gespannen

lopende steigerconstructie vormt een passage met een

voet te staan. Immers de steiger symboliseert een

verscheidenheid aan beelden, waarvan de betekenis niet

tijdelijkheid, die strijdig is met de idee van een museum.

eenduidig is. De doorgangsweg is niet alleen een weg,

Het zijn voorbeelden om aan te tonen dat Eisenman

die men moet passeren op weg naar andere activiteiten,

tracht de scheidslijnen te vervagen en daarmee de eigen-

maar tegelijk ook centrum (voor kunst).

lijke betekenis te ontkennen. Hij noemt dat het "in
between"

.6

Dit begrip heeft absoluut niet de betekenis

die het " tussen" had bij Van Eyck. Het gaat hier niet om
de "ontmoeting " en het "samen" van verschillende
polariteiten, maar om de neutralisering van de tegenstellingen in de betekenis-ontlening. Het " in between"
heeft bij dit gebouw o.a. betrekking op de vorm van het
gebouw (wel of geen doos), de betekenis van het
gebouw in relatie tot de functie (ontkenning van de symWexner Center.

boolfunctie), de situatie van het gebouw (ontkenning

gevelgedeelte

van de plaats door concurrerende rasters op te nemen).
de functie van het gebouw (zowel doorgangsweg als
centrum), de betekenis van het ornament (toevoeging

enlof gelijkwaardig onderdeel van het gebouw), de
relatie gebouwen omgeving (is het een gebouw dat ook
gedeeltelijk ondergronds ligt of een ondergronds
gebouw, waarvan een gedeelte boven het maaiveld is
gelegen?)
De onzekerheid die het " in between" oproept moet, als
het goed is, opwegen tegen het plezier dat de visuele
poëzie kan opleveren. We kunnen zijn negaties van onze
verwachtingspatronen alleen accepteren door zelf een
mentaal beeld te vormen en er voor open te staan dat
het irrationele een poëtische kwaliteit heeft. Het zijn de
voorwaarden die het spel van de taal toegankelijk kunnen maken.

DE ROL VAN DE TAAL IN HET ONTWERP

De tijd dat we met een gemeenschappelijke taal kunnen
zeggen wat we willen is voorbij. De taal is onderwerp
van onderzoek geworden. Bijvoorbeeld is het de vraag of
de taal, waarin we spreken over architectuur, samen valt
met de taal van architectuur zelf en of er wel een archi-
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tectonische taal bestaat die spreekt als visuele poezie.

door meerdere betekenissen zijn toe te kennen aan één

De kwestie van de architectonische taal bestrijkt een

object. Men onderscheidt dan ook vaak de begrippen:

breed gebied, waar al veel over is geschreven. Ik beperk

denotatie; dat is de primaire betekenis van een teken, en

mij echter tot het geven van een aanzet, die kan leiden

connotatie, hiermee worden de overige betekenissen

tot het gebruik van de taal in het ontwerp.

aangeduid. Zo is bijvoorbeeld bij "stadhuis", "bestuur"

Daarvoor neem ik een aantal begrippen als uit-

de denotatie en "mooi", "imposant" de connotatie. Met

gangspunt, zoals die door F. de Saussure zijn ontwikkeld

de connotatie wordt dan de intentie van de betekenis

in zijn taaltheorie. In de theorie van De Saussure, die

weergegeven. De titel "het paleis op de Dam" en een

trouwens door Rossi is bestudeerd, wordt aandacht

foto van dat gebouw hebben dezelfde denotatie, maar

besteed aan de analyse van constanten en variabelen in

een verschillende connotatie. De connotaties worden

de ontwikkeling van de taal. Daarbij wordt verwezen

bepaald door de context van het object. Deze is afhanke-

naar de begrippen "Iangue" en "parole", waarbij

lijk van het gebruik, de ideologie en het proces van ver-

"Iangue" staat voor de taal als beschikbaar reservoir, als

vaardiging. Onze maatschappij "verbruikt" tekens en

immateriële gegevenheid en "parole" voor het feitelijke

tekensystemen, juist omdat hun connotatie en denotatie

gebruik van taal. Door te putten uit de "Iangue" kunnen

niet meer zo vastliggen als in de traditionele maatschap-

we via "parole" nieuwe zinnen voortbrengen. Hieruit

pij, waar dit onderscheid niet bestaat. Teken en beteke-

volgt dat het van belang is om te weten te komen wat in

nis vielen toen samen. Architecten, die met tekens

een taal is geformaliseerd en gecodificeerd.

werken, spelen in feite een spel met onze herinneringen,

De architectonische taal codificeert de betekenis van de

zijnde de resten van de traditionele formaties van het

vorm in het werk. Kennis van deze code is dus onont-

teken.

beerlijk en stimuleert de overtreding van de regels van
het spel.

In het algemeen kunnen we stellen dat kennis van de

De betekenis van de woorden, en analoog daaraan de

architectonische taal de weg vrijmaakt naar de ontwik-

architectonische vormen,

keling van

houdt verband met het

systemen van

manipuleerbare en vrij

menselijk gedrag en de ervaring. Er kunnen nu tech-

aaneengeschakelde tekens. Dit zoeken is volgens

nieken worden ontwikkeld om de interne en externe

Manfredo Tafuri inherent aan het streven naar een ver-

samenhang van de gebouwde omgeving met betrekking

hoogde mate van dubbelzinnigheid in de architectuur en

tot bepaalde verschijnselen te herleiden tot typen. Typen

houdt het volgende in:"

kunnen met behulp van de theorie van De Saussure

1. het dicteren van de voorwaarden, waaronder de sys-

begrepen worden als constanten ("Iangue").

temen van artistieke communicatie kunnen werken.

Overal ter wereld wordt een term gedefinieerd door de

2. het bewaren ondanks alles van een afstand tegenover

context waarin hij voorkomt. Zo ook het figuratieve

de dagelijkse werkelijkheid.

teken. Het werken met de begrippen teken en betekenis

3. de aanwezigheid van een zeer hoge graad van toeval-

is een keuze in de zin van "parole". Het teken heeft

ligheid en onwaarschijnlijkheid, dat wil zeggeneen grote

altijd een relatie met de betekenis ervan.

hoeveelheid informatie en tevens een voortdurende

De relatie teken en betekenis 7 is bijna altijd open, waar-

verandering van de eigen innerlijke relaties.
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Giorgio Grassi, Bibliotheek in Groningen

In het eerste ontwerp van de Openbare Bibliotheek te Groningen hadden de gevels aan de Boteringestraat geen ramen. Het was de uiterste consequentie van een plattegrond die, door gebruikmaking van een centrale lege ruimte, niet ontwikkeld was vanuit de straat en haar gevelwand. In plaats
van hoofdgevel werd de gevel hier tot eindgevel; niet om te fungeren als betekenisloze zijkant maar juist om het betekenisvolle zwijgen uit te drukken.
Deze houding komt voort uit Grassi's overtuiging, dat nieuwbouw en monument (de belendende panden zijn hier monumenten) gelijkwaardig dienen
te zijn, omdat ze beschouwd kunnen worden als ingrepen binnen de continuïteit van de stad. Hij tracht in zijn ontwerp de rijkdom van vele betekenislagen van het in de tijd gegroeide te vangen, door een reductie van de architectonische betekenis en de middelen. De klassieke kroonlijst en de
detaillering boven de deur zijn hiervan eveneens voorbeelden. De kroonlijst is niet volgens de traditie rondom
aangebracht, maar doorgesneden. Desondanks herinnert ze aan de traditie. Een traditie die, zo lijkt het, zich
toont als een fragment uit een handboek. Het geheel krijgt daardoor iets surrealistisch. Terwijl Rossi zich
vooral heeft geconcentreerd op de culturele draagwijdte en literaire beelden die de stad oproept, is de bijdrage van Grassi meer gericht op de methodologische gevolgen van het nieuwe uitgangspunt om architectuur als een vak te beschouwen. Bestudering van de stad bevat voor Grassi studie van de oude stad, de
bestaande stad, de verdwenen stad, de getekende stad. Het onderzoek richt zich daarbij op de regels en de
wetmatigheden met betrekking tot de bestemming en de vormen die vastliggen in de praktijk van het
bouwen. Zijn ontwerpen tonen dan ook handboekachtige keuzes, om zo een objectiviteit in het ontwerpen
te introduceren. Immers typologie, constructie en decoratie maken deel uit van een eeuwenoud bouwkundig
vocabulaire. Zijn manier van denken is verwant aan die van de kunstenaar Donaid Judd. Voor Judd moet het
kunstwerk een volkomen autonomie hebben, die geen inspiratie duldt, die niet beladen is met emotie, die
geen symbolische lading heeft . Het werk moet een eenheid vormen, waa rbinnen geen hiërarchie van
onderdelen best aat en waarin geen sprake is van "compositie". De uit geometrische vormen opgebouwde
werken, waarvan de textuur van de gebruikte materialen goed zichtbaar is, komen over als objecten die de
toeschouwer de mogelijkheid bieden daa rin de eigen gevoelens te projekteren. Met behulp van ruimte, afstand, ritmiek en kleur probeert hij een aanwezigheid te scheppen die, net als de architectuur van Grassi, radicaa l en zu iver is.

58

---------

-_ ... _ -

Voorbeelden van manipulatie zijn: het "vervreemden"

Voorbeeld: een ontwerp voor het parlement in Rome

van iconen, de iconografische analogie door middel van

door G. en A. Samona. Hier verwijst één betekenis naar

de metafoor, het sterk aanzetten van connotaties, zodat

de mediterrane zuilengalerij. De tweede betekenis is de

de vorm een ironisch accent krijgt (o.a. R. Venturi), de

ontkenning van de bestaande omgeving door zich niet

ontkenning van het teken (o.a. Eisenman). het reduceren

aan te passen. De synthese die tot stand komt, bestaat

van de betekenis door een syntactische en semantische

uit een doorlopende ruimte, die werkt als galerij en die

bewerking (o.a. Grassi en Rossi) en de aanwezigheid van

autonoom is t.O.V. het bestaande. Het resultaat is dat het

meerdere betekenissen in een teken.

gebouw door zijn stedebouwkundige inpassing een
grotere symboliek krijgt, doch "en detail" vreemde

Ten aanzien van dit laatste aspect, de functionele

betekenissen behoudt.

dubbelzinnigheid, heeft M. Rebecchini uitvoerige litera-

5. Onvoltooidheid. Het teken verwijst naar iets anders en

tuurstudies verricht. Hij geeft in navolging van Empson

is onaf. Voorbeeld: de architectuur van Lucien Kroll.

de volgende zeven mogelijkheden voor dubbelzinnigheid

6. Incoherentie. Een teken contrasteert met zijn context.

aan:

Voorbeeld: de ironiserende wijze waarop Venturi het

9

1. Polyvalentie. Het teken voldoet gelijktijdig aan

conventionele aan de orde stelt. In het bejaardentehuis

meerdere betekenissen. Voorbeeld: een ruimte die

Guild House worden de betekenissen van het grote bord,

meerdere vormen van gebruik toelaat.

het brede halfronde raam en de uit bakstenen bestaande

2. Meervoudigheid. Meer betekenissen vallen samen in

onderlaag, direct gerelativeerd door het symbolische

één (nieuwe) dominante betekenis. Het ervaren object

aspect

vormt als het ware een synthese van alle andere

verbinden.

met

een

daaraan

vreemde

omgeving

te

betekenissen tot één overheersende betekenis.
3. Dualiteit. Twee betekenissen die in relatie tot elkaar
staan in hetzelfde object. Voorbeeld: kijken en bekeken
worden en alle Barok.
4. Incongruentie. Meerdere betekenissen, waarvan er
enkele niet met elkaar in overeenstemming zijn, in één
object. De combinatie van deze betekenissen laat het
bestaan zien van een onderliggende betekenis. In tegenstelling tot de meervoudigheid is dit aspect minder her-

Robert Venturi, GUild house

kenbaar en laat het zich pas door gewenning kennen.

l

7. Dissociatie. Het teken vormt zowel een bevestiging
van de betekenis, als een ontkenning daarvan.

I

l

Voorbeeld: het gebouwontwerp voor de Chicago Tribune
van Adolf Loos.
Het object drukt enerzijds stabiliteit uit door haar verwijzing naar de Dorische zuil, anderzijds staat een niet dragende zuil juist voor instabiliteit.

De vraag kan nu gesteld worden: Als architectuur te
beschouwen is als tekst, welke zijn dan de grenzen en
wat levert het op? De meningen hierover lopen nogal
uiteen.
G. en A. Samona.
prijsvraag
ontwerp voor
parlementsgebouw
in Rome,1967
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Het spel van de taal
- Traditie en omgeving

Gebouwdeel
Ontwerp

Gevel
Home Sweet Home,
San Diego

Ontwerper

Richard Dalrymple

Home Sweet Home is ge-

hij hiermee in overweging

situeerd op een klein per-

geeft of een traditionele

ceel in Mission Hills, Cali-

puntgevel wel een huis zou

fornië; een gebied waar
voornamelijk gebouwd
wordt in houtskeletbouw.
Dalrymple haakt hierbij aan,
door aan de straatgevel
met diezelfde constructie-

moeten verbergen.
Een ander punt van overweging is de omkering van
de traditioneel beneden
gelegen woonlaag met de
eerste etage. Hierdoor

methode een vrijstaand

wordt het vroegere tuin-

front te maken, gedomi-

hekje nu de balustrade van

neerd door een grote ope-

een nieuwe buiten trap.

ning die dienst doet als
luchtinlaat voor de binnenventilatie. Van belang is dat
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De kritiek op de traditie
heeft zo iets ironisch.

Not en

In Plan nr. 1-2, 1985 p. 43, Aldo Rossi, "Stedelijke artefacten
en een theorie over de stad".
2

Rossi verwijst hier naar een gebouw van de architect Semper.

3

In Oase nr. 31, 1991 p. 73, Aldo Rossi, Verlust der mitte.

4

In Plan nr.1, 1983 p. 37, in: Dal Co, "Rossi en de radicale nostalgie".

5

K. Bosma en C. van Winkel, "Eisenman en Alexander in
gesprek" in: Wonen - TA/BK 1985 nr. 23-24, p.12-23

met

name p.17 en 19
6

Zie

"Peter Eisenman"

in: J.

Brand en H. Janselijn,

Architectuur en verbeelding, Zwolle 1989, p.49.
7

Inzicht in de relatie teken - betekenis verschaft de semiotiek,
letterlijk: tekenleer. De semiotiek, die in tegenstelling tot de
linguïstiek van De Saussure buiten de relatie teken - betekenis nog een derde gebied onderscheidt namelijk de pragmatiek, is ontwikkeld door Peirce. De semiotiek onderscheidt
drie gebieden: 1. De syntactische dimensie. Dit is de relatie
tussen de architectonische objecten. Het betreft: de morfologie of vormleer. 2. De semantische dimensie. In dit gebied
komt de relatie tussen het menselijk gedrag en het architectonisch object aan de orde, om duidelijkheid te geven over de

Prij svraagon twerp gebouw
voor de Chicago Tribune

betekenis die architectuur aan een object kan verlenen onder
invloed van fysieke, sociale en culturele prikkels. De
semantiek onderscheidt diverse soorten tekens. De voor de
architectuur meest belangrijke in de relatie teken - betekenis

Er is een opvatting die stelt dat er grenzen zijn aan de

zijn de iconen en de symbolen. Bij de iconen vallen teken en

interpretaties van een tekst. De grenzen zijn bepaald

betekenis samen in het beeld. Symbolen zijn niet fysieke

door de bedoeling van de maker of anders gezegd : het

tekens. De laatste groep speelt b.V. vaak een rol bij gebouwen

zoeken naar een betekenis die al in de tekst verborgen zit

met een religieuze of sociale functie. 3. De pragmatische

is niet ongelimiteerd. Een andere theorie is nu de tekst te

dimensie. De studies op dit gebied houden zich bezig met de

zien als uitsluitend gebruiksvoorwerp. Dit komt neer op:

relatie tussen tekens en gebruikers. Centraal staat hier de

gebruik en lees erin wat je wilt.

werking van de relatie mens - architectuur, in tegenstelling tot

Op dezelfde wijze kan men het gebruik van architectuur-

de semantische dimensie, waarbij het gaat om de betekenis-

theoretische of filosofische teksten in het ontwerp

inhoud. Bij de bestudering van de pragmatische dimensie

benaderen, namelijk als norm of als startpunt van het

wordt dus gekeken of de tekens juist of onjuist worden

denkproces. Bepalend daarbij is naar mijn mening in

gebruikt. Een vorm van onderzoek zou kunnen zijn de vraag in

beide gevallen de gebruiker: hoe vrijer deze is, des te

hoeverre een door inwoners van de stad aangemerkt centrum

meer mogelijkheden heeft de tekst, ook in het ontwerp-

nog wel een echt centrum is van de stad.

proces. Architectuur als taal, men kan het als zodanig

8

In M. Tafuri, Ontwerp en Utopie, Nijmegen 1978, p.189

beschouwen. Het levert soms prachtige poëtische archi-

9

Zie ook T. de Jong, Inleiding tot de architectuurtypologie, Delft

tectuur op.

1987
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Thema

Het spel van de taal
- Dérealisatie door gelijke
beelden

Gebouwdeel
Ontwerp

Interieur
Woonhuis voor Ludwig
Fineman, New York

Ontwerper

De architectuur van deze
woning voor twee

Thomas Leeser

ontstaanonafhankelijke
ruimtes, die elk een eigen

fotografen komt over als

functie herbergen en die

een vermenging van twee

niet van de gelijkogende

foto's, die schijnbaar geen

buitenkant is af te lezen.

betrekking op elkaar
hebben. Het ene "beeld"
van de bestaande structuur van een typisch New
Yorkse fabrieksruimte

Ook "boven" en "beneden" worden ter discussie
gesteld, de steunen dragen geen vloeren en
balken, ze raken ze niet

mengt zich met een ander

eens, ze verworden in de

onbekend organisatiesys-

meest letterlijke zin tot de

teem, dat niets met tradi-

structuur van de ruimte. In

tionele wanden, steunpun-

dit vreemdsoortige sys-

ten, ramen, vloeren, noch

teem dat de vertrouwd-

met de afgesloten ruimte

heid van de New Yorkse

te maken wil hebben. Het

woning verstoort, ontstaat

laat veel eerder verschillende interpretatiemogelijkheden open.

een verwarrende tweeduidigheid.
De ruimte bestaat tussen

De vertrouwde taal van de

beide dissonante beelden,

architectuur is in een taal

men heeft een onscherpe

van structuur opgelost.

foto voor zich en komt er

In de plattegrond is een

niet uit welke van de twee

nieuwe richting gekozen.
In deze structuur
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beelden men moet aanscherpen.

BBB
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Thema

Het spel van de taal
- dérealisatie beeld venster

Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerpers

Interieur
The Slow House
Elizabeth Dil/er en
Ricardo Scofidio

In dit huis wordt een spel

Twee overhel/ende schoor-

gespeeld met het uitzicht

stenen steken van buiten

op zee als objekt van ver-

door de muur de woonka-

langen. Dil/er en Scofidio

mer in, de plaats bepalend

wil/en de plaats van het

van de open haard als plek

beeldvenster in onze sa-

van samenkomst en van

menleving ter discussie

de televisie, die een op de

stel/en. Zij gebruiken hier-

band vastgelegde blik naar

voor het raam en het t. v.
scherm resp. als omlijsting

buiten biedt. De televisie
is in staat een gesimuleerd

van de door een voertuig

beeld van hetzelfde uit-

gemaakte reis door de

zicht te tonen. Door uit-

ruimte en de om/Jjsting

zicht en electronisch beeld

van de door de elektronica
gemaakte reis.

naast elkaar te plaatsen
wordt een overeenkomst

Het hele huis is opgezet

zichtbaar: het raam rond

als een ruimtelijke over-

het uitzicht is een omlijs-

gang tussen de auto en

ting zonder vaste context

het uitzicht. Via de garage

en zweeft, net als de om-

bereikt men direkt de voordeur Bij binnenkomst

lijsting van het televisiescherm. Immers door de

dwingt een scherpe punt

kleine verschuiving van het

de bezoeker tot een keu-

gezichtsveld worden uit-

ze: naar beneden in een

zicht en televisie verwan-

gang, met aan het einde

ten. In het huis is het

een smal uitzicht op zee,

thema van het reizen met

het huis produceert een

tuur die opzette/Jjk gefrag-

autovisie, een voortdurend

menteerd, verwrongen is,

verschoven belofte van

om zodoende de macht

een ander zicht, zowel

van het individu, die met

of naar boven, waar aan

de auto op het interieur

naar voren als naar achte-

behulp van de techniek

het einde van een gekrom-

geprojekteerd. Dil/er en

ren. Deze notie wordt ge-

wil heersen over zijn

Scofidio monteren de over-

relateerd aan de verwar-

omge-ving, te ondermij-

kende uitzicht op zee van-

gangen tussen voorruit,

ring over de realiteit van

nen. Een architectuur ook

uit de woonkamer wacht.

garagedeur, voordeur, uit-

het uitzicht door de plaat-

die, door het spel met het

Het ontwerp verwijst naar

zicht en televisietoestel.

de ruimte het indrukwek-

het aspect, dat de voordeur van een huis toegang
verschaft tot het raam.
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Vijf omlijstingen, opgevat
als verlengstukken van de
voorruit. De kromming van

sing van de televisie. De
televisie maakt zo deel uit
van van het spel van de
architectuur Een architec-

uitzicht en de televisie,
tevens natuur en stad op
een paradoxale wijzeverbindt.

.-

'.

"

"

/'/1"0
" ~-r" /

In de jaren '20 tekende Le Corbusier een doorsnede van
het oceaanschip, de litanic. Later tekende hij ook het dek
van het schip dat hem vervoerde naar Zuid-Amerika. Op
de schets schreef hij ondermeer: "Voor het Algiersgebouw = excellent".
Le Corbusiers ontwerpen roepen vaak associaties op met
de oceaanschepen. De constatering dat dit een voorbeeld is van een metaforische bewerking in de architec-

3 De Metafoor

tuur, verschaft echter onvoldoende kennis over wat het
voor Le Corbusier betekende.
Het "ondergaan" van deze beelden kan een veel diepere
indruk achterlaten. Zo onderging niet alleen Le Corbusier
deze "oceaan-schip-beïnvloeding", maar ook Patout,
Mallet-Stevens en meer recent Nouvel, Wilson en nog
een aantal andere ontwerpers.
De zee, de reis, het staal, het idee van gladheid enz. hoort
ook bij het oceaanschip en verklaart veel meer dan alleen
het ruimtelijk beeld, dat metaforisch wordt overgebracht. "Het schip" is dan niet alleen maar een model,
maar ook een concept, een bundeling dus van vele
facetten, die ook te maken hebben met het gevoel. In het
werk van Le Corbusier is deze complexe "alchemie" aan
te treffen.

Le Corbusier
Linksboven: oceaan schip, 1920
Linksonder: Villa Savoye. 1929
Rechtsonder: wolkenkrabber Algiers. 1939.

plattegrond
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Metaforen kunnen diep indringen in het denkproces van

idee van beheersing van de stad als totaliteit is

de ontwerper. Net als een virus kunnen ze, afhankelijk

opgegeven en architecten dus alleen maar pure objecten

van de weerstand of de aantrekkingskracht, korter of

kunnen maken".' In zijn werk past hij deze metafoor als

langer het denken beheersen. En gedurende die tijd lijkt

visueel beeld veelvuldig toe, ook als er geen enkele aan-

het wel alsof de metafoor een kist vol geheimen is die

leiding toe bestaat Het door hem opgerichte bureau

zich langzaam openbaren. Nieuwe verbindingen kunnen

Bolles Wilson is er in geslaagd om het resultaat van het

dan worden gelegd die het denkproces een andere

proces van beeldmanupulatie samen te brengen met

wending geven .

theoriën uit de beeldende kunsten en de literatuur. In zijn
bibliotheekontwerp voor de stad Münster is de beeld-

Peter Wilson ziet de metafoor van het schip als een

spraak van het schip nauw verwant met de handeling

model voor de hele architectuur. "Omdat", zegt hij, " het

van " het lezen" .

BoUes-Wi!son,
Blackburnhouse. Londen
"Shlpshaped seat"
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Twee functionele helften die voortkomen uit de organisatie ervan. Er is een splitsing aangebracht tussen het
traditionele drukwerk en de mediacultuur. De bijna
onafhankelijke structuren zijn visueel net zo verschillend,
als de functies die er in worden gehuisvest. Aan één kant
(de mediakant) bevindt zich een gebogen vorm, die verwijzingen in zich heeft naar het schip. Deze totaalvorm
lijkt te botsen met de drie erkers, die als achterstevens
van galjoenen aan de zijkant van de ronding zijn
geplaatst. Door deze ogenschijnlijke botsing wordt de
compositie veranderd van een voortbewegende structuur in een structuur in ruste.
De bibliotheekkant, aan de straatzijde, is te lezen als
"bakboord", waar twee grote lege ramen de naar voren
gebogen wand doorboren. De twee "boegen" aan de
achterkant van dit deel zijn een herinnering aan de
betekenis van de gebogen vorm aan de andere zijde. De
scheepsdelen moeten gezien worden als verwijzingen en
niet als realiteiten.

In een project voor de tentoonstelling "architecture et
utopie" te Parijs, gebruikte hij de figuur van het schip als
uitgangspunt voor een theoretische bewerking.
In één tekening is te zien dat het schip, een duikboot, zó
in elkaar wordt gedrukt dat deze uiteindelijk, na de verticale streep, de zonegrens te zijn gepasseerd, fragmenteert. Een andere duikboottekening laat het tegenovergestelde zien, namelijk dat de zone door de duikboot
gaat, als of een slang iets heeft doorgeslikt. De boot
wordt vierkant en fragmenteert. Hiervan zijn wel 20 verschillende composities gemaakt.
De tekeningen zijn de theoretische tekeningen geworden
voor drie verschillende projecten.

Bolles-Wilson,
bibliotheek Münster 1987,

maquette
Het kijken verandert en
daardoor verandert het
gebouw
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Bolles-Wilson,

rface-affected object.
the inte Tekeningen voor de
tentoonstelling
"Arch itecture et utopie",

Pari,s 1989
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Wilson zegt hierover n.a.v. het ontwerp voor de Osakafollie: "Op een of andere manier maakten we de duikboottekening, terwijl we niet wisten wat het betekende.
We kregen bij de eindfase vreemde stukjes, die we voor
het project, de Osaka-follie, begonnen te herschikken om
een ander object te maken. Het moest passen in een 10 x
10 kubus. Het bevat een scherm, dat in plattegrond een
duikbootvorm heeft en een skelet, een duikboot in drie
dimensies".2 Nadat het ontworpen was kreeg de follie
een gebruik toegekend; het maken van reclame voor de
Japanse stad. Daarom werd aan het scherm een kolom
met

video's toegevoegd, waarop informatie zichtbaar

werd.
Het skelet wordt de watermachine genoemd, omdat het
van pijpen is gemaakt, waaruit langzaam water druppelt.
De bedoeling is dat het verkoelend werkt. Een fan blaast
het water weg van de video.
In de fase na het duikboottransformatieproces kreeg de
follie betekenis. Zo staat de watermachine voor de industrie, die een prettige omgeving produceert en werd het
scherm een witte façade, waarin een besneeuwde
bergtop werd gelezen . Wat opvalt is de leegheid; er is
geen interieur, de watermachine is transparant en het
scherm is slechts façade. Het is een leegheid, waarvan
Bolles-Wilson

het de bedoeling is dat die gevuld wordt door de per-

Links : Osaka
paviljoen, 1990

soonlijke gedachte van de beschouwer. De metaforen

Rechts: schetsen voor het
Osaka paviljoen

werken hier vervreemdend .

.\l
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Het proces van vervreemding kan worden versterkt door
het geheel complexer te maken. In Japan voegt Wilson
aan de bekende metaforen vaak de figuur van de Ninja
toe. Het is een nieuwe figuur van een andere orde, waar
Westerse objecten en Oosterse thema's in zijn samengeperst. De Ninja wordt uitgebeeld als een raadselachtige inktvlek, die vaak gelijkenis vertoont met een
zwevend damesbadpak.
In het "Cosmosstreetbuilding" voegt hij er, behalve de
Ninja ook nog een artikel uit een krant over zichzelf aan
toe. De layout van het kranteartikel vormt een overeenkomst met de façade. Binnen in het gebouw bevindt
zich de Ninja, terwijl de schipduiding de façade doorkruist als verminkte tekens van een beeldschrift.

Bolles-Wilson
Boven: de Ninja
Onder: Cosmosstreet-building,
toepassing van "het schip",
de Ninja en "de krant "

I

I
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moet een gebouw juist houvast en beschutting bieden
onder het bombardement van de media, van de informatie, waar we al dan niet vrijwillig mee geconfronteerd
worden. Wilson wil dat gebouwen dit rustpunt zijn, middels een zorgvuldige omgang met zijn figuren. Door de
nadrukkelijke herhaling van dezelfde metaforen ageert
hij tegen de vluchtigheid en krijgt hij de kans deze uit te
diepen en zo de rijkheid ervan te tonen. "Het heeft" zo
zegt hij "te maken met intuïtie en met observeren. Het
gaat terug naar de electronische technologie. Een
algemene theorie is dat de reikwijdte van ons visuele
geheugen enorm is afgenomen. Als we naar televisie
Bolles-Wilson,
Centrum voor kunst en

kijken, dan zien we een willkeurig reclamespotje. We

mediatechnologie
Karlsruhe, 1989,

zien dingen alleen in types; dat was een plaatje van een

maquette

strand, dit was een stad enz. Als je echt kijkt en kijkt wat
specifiek is in elk beeld, dan is het op een fantastische manier vol met zeer magische dingen, die als
startpunten voor projecten kunnen dienen. Ik pik altijd
dingen op of verzamel stukjes of foto's, die misschien

Vervreemding werkt niet als het "schrift" niet kan uitstij-

Jean Nouvel,
uitbreiding Musikhalle te Luzern

gen boven het schrijven van de "woorden", of anders
gezegd: er moeten combinaties van gedachten aanwezig
zijn of de vorm moet extreem zijn.
Een voorbeeld van het eerste is het dak van het Centrum
voor kunst en mediatechnologie te Karlsruhe van Bolles
Wilson, dat en een landschap én het vervormde oppervlak van een vliegdekschip is.
Extremiteit vinden wij in de architectuur van Jean
Nouvel. In een ontwerp voor de uitbreiding van de
Musikhalle te Luzern doet het gestroomlijnde omhulsel
denken aan een schip met bolle vormen, dat zojuist aan
land gelopen is, terwijl het ontwerp voor het Cultureel
centrum in Rotterdam de vorm krijgt van een enorme
walvisstaart.

De verschillende wijzen van omgang met metaforen duiden op een andere kijk op de dingen. Dit kan per ontwerper verschillen, maar is ook afhankelijk van de tijd.
De nieuwe werkelijkheid wordt vaak weergegeven door
gefragmenteerde architectuur, die het autonome karakter van de gebeurtenissen representeert. Volgens Wilson
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Onder " Cultureel centrum te Rotterdam

geïntegreerd kunnen worden in projecten"}

"ruïne".

De metafoor is bij uitstek geschikt om nieuwe betekenis-

De ruïne is een metafoor die van toepassing is op het

sen te genereren. omdat zij zo'n groot toepassingsbereik

werk van architecten als Eisenman. Gehry. Tschumi.

heeft.

Coop Himmelblau en duidt op een stylistisch verval van

Volgens de filosoof Nietzsche gaat de metafoor aan taal

oorspronkelijke. ideale vormen.

en begrip vooraf. De metafoor kan het onbekende aftas-

Een ander voorbeeld van een abstracte metafoor is de

ten en nieuwe ondervindingen verbeelden. Zo vraagt de

haiku. Dit begrip verwijst naar een minimum aan "tekst-

renaissance bouwmeester Alberti in zijn citaat " ... een

materiaal" en een maximum aan "werking". De haiku is

stad is volgens filosofen niets meer dan een groot huis.

een 17-lettergrepig Japans gedicht met een open eind.

terwijl een groot huis niets meer is. dan een kleine

waarbij de alleen essentie telt. Het volgende is daar een

stad .... ". om een object te zien alsof het iets anders was;

voorbeeld van:

een stad als "niet meer dan een huis" en een huis als
"een kleine stad". Hij vraagt de aandacht te verplaatsen

De oude vijver

en gebruikt de metafoor om de dingen beter te begri-

Een kikker springt er in

jpen.

Plons!

Metaforen kunnen zowel abstract als letterlijk worden

Mies van der Rohe was waarschijnlijk een van de meest

gebruikt. De abstractie kan dan zowel betrekking hebben

uitgesproken "haiku-architecten". 4 maar ook Shinohara.

op het programma als op de vorm. Bij het eerste kunnen

Ando en zeker Barragan kan men hiertoe rekenen. Zo is

we denken aan "de machine". bij het laatste aan de

Barragan's

"minimalistische"

architectuur

op

een

Barragan,
paardenranch bij
Mexico city
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vreemde wijze ontlichaamd. Het visuele is zo over-

stratief teken via de hal door het dak schiet, de lucht in.

heersend, dat het velen ertoe brengt deze architec-

Het is geen gewoon teken. Het beeld bepaalt door zijn

tuur met schilderijen van ondermeer De Chirico te

markante en bijzondere vorm de omgeving; een teken in

vergelijken. De geabstraheerde gevels vertellen niets te

het glooiende landschap. Ja zeker, het is duidelijk een

veel; ze lijken als het ware zonder betekenis net als de

lemmet en toch denkt men in

haiku.

vin, een surrealistisch projectiel of anderszins. Daarom

Een letterlijke interpretatie van een metaforisch beeld is

dwingt de vorm tot een nader onderzoek. Nieuwsgierig

vaak banaal. Dat dit niet noodzakelijkerwijze hoeft,

gaat men er om heen lopen. Doch al gauw blijkt dat het

demonstreert Philippe Starck in de messenfabriek van

niet meer is dan wat het is: een schitterend groot mes in

Laguiole in Frankrijk.

harmonie met het landschap. De uitvoering is bovendien

Het gebouw bestaat uit een rechthoekige, gekromde

van een uitmuntende kwaliteit.

doos bekleed met blinkende metalen golfplaten, waaruit

Bij het binnengaan van het gebouw drijft de "snijkant"

een lemmet van een mes steekt. De doos, eigenlijk niets

van het lemmet, die in het midden van de ingang is

bijzonders, ontpopt zich in het landschap als een beeld

geplaatst, de bezoekers naar links of naar rechts. De

dat duidelijk refereert aan de industriegebouwen in de

neiging om de scherpe kant aan te raken is bijna onbe-

periferie. Kortom een noodzakelijk gebouw. In de doos

dwingbaar;

zelf wordt gewerkt.

intrigerende van het ontwerp ligt dan ook in de inten-

De indeling is zuiver functioneel. Maar het meest opval-

siteit van zijn natuurlijkheid.

lende is niet de doos, maar het lemmet dat als demon-
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daarvoor is

het

eerste instantie aan een

beeld

te

reëel.

Het

Phillipe Starek,

messenfabriek,
Laguiole, 1991
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Thema

Metafoor
- Verwijzing van de betekenis

Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerper

Het woonhuis is gesitu-

Gevel
Huis voor familie B
Steven Holl

het wonen refereert aan

eerd op een duinheuvel aan

een passage uit Melville's

de Atlantische Oceaan. Een

Moby Dick: "de indianen,

van de dingen die direkt

de oorspronkelijke bewo-

opvalt is het gevelbeeld,

ners van het eiland, maak-

waarbij het lijkt alsof de

ten hun woningen van het

constructie binnenste-

skelet van een aangespoel-

buiten is gekeerd. De con-

de walvis die ze verder

structie bakent een om de

landinwaarts trokken en

schil heen liggende veranda

bedekten met huiden".

af. Als de kolommen bedekt worden met struiken

Hol/'s ontwerp laat de her-

en begroeiingen van de

innering aan de indianen

omgeving zal de lineaire

doorklinken in die aan de

geometrie van de architec-

hedendaagse strandjutter:

tuur getransformeerd wor-

het magere frame roept

den en zal het woonhuis op

associaties op van de met

niets meer lijken dan een

zee verbonden pieren, pij-

prieeltje.
Het poëtische aspect van
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lers, golfbrekers en aangespoeld wrakhout.

Door middel van bekende, figuurlijke, beeldende woor-

Catachrese enerzijds, figuurlijke, abstracte, letterlijke of

den krijgt het onbekende, dat in een ervaring besloten

gefragmenteerde metaforen anderzijds zijn evenzovele

ligt, betekenis. De beeldende kracht van de metafoor kan

uitdagingen om in een ontwerp naar eigen inzicht te

ervaringen overdragen, die in puur rationele termen

gebruiken teneinde de juiste toon te vinden voor de

onzegbaar zijn . Net zoals beeldschrift (hiëroglyfen) aan

gestelde opgave. De kunst zit hem daarbij in het

het letterschrift voorafgaat, gaat de metafoor aan de

bedenken van de juiste keuze en de beheersing.

taal, aan het woord vooraf, zoals de ervaring aan het

Aristoteles schrijft hierover in 'De Poëtica', hoofdstuk 22,

begrip voorafgaat. Elk begrip is een verbleekte metafoor.

1459a: 'Het is het enige dat men niet van andere kan

Er is dan sprake van een directe en eenduidige relatie

leren en het is tevens een teken van genialiteit omdat

tussen het teken en zijn betekenis en de verwijzing, de

een goede metafoor een intuïtieve waarneming van het

referent.

gelijke in het ongelijke veronderstelt.' De metafoor geeft

Indien deze relatie verbroken wordt door als het ware te

ons dan de mogelijkheid te tonen wat niet gezegd kan

snijden in de metafoor betreden we het gebied van de

worden.

catachrese (dat is de onlogische toepassing van een
beeldspraak, doordat het beeld niet meer wordt
gevoeld). De catachrese heeft betrekking op het tussenliggende. Een voorbeeld is de arabeske, die ligt tussen

Not e n

figuratie en abstractie, tussen mens en natuur, tussen
vorm en betekenis. Het is het gebied, waar het denken

R. Makkink en L. Weeber, in een scriptie over P. Wilson, TU

heeft post gevat ten koste van de directe ervaring van

Delft 1990, p. 49.

het beeld. Afgezien van de toepassing in Arabische lan-

2

den komt de belangstelling voor dit begrip in de hedendaagse architectuur vooral van de kant van Peter Eisen-

Delft 1990, p. 65 en 67.

3

man. Het negeren van de betekenis van een beeld is een
doorbreking van de norm en vergroot het terrein waarop
de poëzie werkzaam kan zijn.

R. Makkink en L. Weeber, in een scriptie over P. Wilson, TU

R. Makkink en L. Weeber, in een scriptie over P. Wilson, TU
Delft 1990, p. 63.

4

Deze term is ontleend aan Anthony C. Antoniades' boek
"Poëtics of architecture "

Arabesken
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Thema

Metafoor
- Relatie: organische vorm
en geometrie

Gebouwdeel

Exterieur en interieur

Ontwerp

Heinz Galinskischool

Ontwerper

Zvi Hecker

Het ontwerp is ontstaan uit

zich vermengd tot een tur-

de vorm van een zon ne-

bulente, instabiele geome-

bloem en haar geometri-

trie van concentrische

sche afgeleide, de spiraal.

cirkels.

Heckers fascinatie voor de

De ingang is gesitueerd in

zonnebloem verwoordt hij

het hart van de spiraal, daar

aldus: "Zij groeit overal, zij

waar zes langgerekte

is nuttig, zij vormt een

volumes samenkomen. De

dynamisch verbond met de

ruimten tussen de volumes

zon en de banen van de

bestaan op de begane
Spiraalvormige zaadpatronen van de zonnenbloem. Altijd twee soorten spiralen, linksom en rechtsom

cos mos volgens wiskundi-

grond uit speelplaatsen en

ge krommen. Eenvoud en

passages, op de eerste

complexiteit vermengd.
Organische schoonheid en
wiskundige precisie ". De
school is als een soort

verdieping uit buitenruimte
en verbindende gangen, die
zich door de spiraalvorm
heen slingeren. Het geheel

dorpje gesitueerd op een

maakt een dynamische in-

rechthoekig perceel.

druk door de in elkaar grij-

Insnedes leiden naar het

draaiend. Als je ze telt krijg je getallen uit de rij van Fibonacci

pende open ruimten, de

hart van het verbrokkelde,

gekromde bouwvolumes,

maar ook levendige, spi-

de vele hoeken en de teConcept op basis van

raalvormige gebouw.

genover elkaar gelegen ra-

Ondanks de weerstand van

men. De ruimtelijke wer-

de rechthoek heeft de spi-

king maakt duidelijk dat

raai aan kracht gewonnen
door haar vermogen om

Hecker zich niet wenst vast
te leggen door het maken

vormen en ruimten te ge-

van dominante beelden.

nereren. "We zijn vrij, als

Zijn manier van werken is

we precies zijn ", zegt

een school-voorbeeld van

Hecker. De geometrie van

een vrije vorm die, in het

de spiraal heeft het

leven geroepen door in-

ontwerp ook beheersbaar

tuïtie, zijn samenhang

gemaakt. Het orthogonale

verkrijgt door rationalisatie

grid en de spiraal hebben

en mathematische precisie.
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geometrie van de zonnebloem

Entree met buitenruimte

"
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Thema

Metafoor
- Tektoniek en betekenis

Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerpers

Interieur
Dante-museum

mee afgesloten. Naast "de
hemel" in het midden van

en de enige remedie tegen

het gebouwen boven de

wanorde. De dubbelzinnige

andere ruimten, is een lang-

museum in eerste instantie
aan alle bestaande Danteedities en alle literatuur
over Dante onderdak zou

toepassing van het licht

Giuseppe Terragni en Piero

werpige met de openlucht

verschaft het ontwerp

Lingeri

in verbinding staande ruim-

naast een emotionele laag,

te, het impero, gelegen.
De bedoeling was dat het

peert, is het ultieme doel

een meer verborgen poli-

auteur verbeeldt. Daarna

Door haar ligging domineert

tieke lading. De ontwerpers

komt men in "de hel" die

ze de mindere ruimten, ook

hebben de opdracht dan

bepaald wordt door een
zevental zware overgedimensioneerde kolommen.

al omdat ze deze ruimten

ook meer opgevat als het

van licht voorziet door de in

maken van een monument

de zijmuren aangebrachte

in plaats van een museum.

bieden. De ontwerpers vat-

Vervolgens wordt "het

spleten. De thematische

De enige ruimte waarin iets

ten de opgave echter op als

vagevuur" betreden. In

toespeling is duidelijk: het

opgeborgen kan worden is

een eerbetoon aan Dante
en gebruiken zijn meest bekende werk, de Divina

deze met de openlucht verbonden ruimte vallen de

Rijk, waarop Dante antici-

de bibliotheek naast de
entree.

zeven oplopende vloerni-

Commedia, als uitgangs-

veaus op, die samenvallen

punt voor hun opzet. Het

met evengrote vlakken in

verhaal van de Divina Com-

universele en Romeinse

het dak. De aard van de
Boven

media beschrijft de zoek-

ruimte staat symbool voor

plattegrond 6.00 mtr. +

tocht van Dante naar zijn

de toestand tussen de on-

plattegrond 10,00 mtr. +

geliefde Beatrice. Die tocht

derwereld en de hemel.

dwarsdoorsnede over de

leidt via het aardse bestaan

"De hemel" tenslotte, be-

Midden
Onder:

bibliotheek (linksonder), purgatorio. impero en inferno

(rechtsonder)

achtereenvolgens naar de

staat uit een ruimte die in

hel (inferno), het vagevuur

verbinding staat met de

(purgatorio) en de hemel

kosmische ruimte. Niet

(paradiso). Dante's werk

alleen het ontbreken van

verbindt de oude Griekse

een dak, maar ook de plaat-

verhalen van de omzwer-

sing van glazen kolommen,

vingen van Odysseus met

die het licht breken en de

christelijke wereld.

hemel reflecteren, draagt

Terragni en Lingeri volgen
letterlijk het verhaal. Elk van
de ruimten roept ervaring

daaraan bij.
Het ontwerp heeft de bedoeling de bezoeker een

op die overeenkomt met

gevoel van contemplatieve

een episode uit het boek.

afgeslotenheid, van verwij-

De route begint in een
ruimte met 99 kolommen

derd zijn uit de buitenwereld mee te geven, zoals

die het donkere bos en

Terragni en Lingeri schrij-

daarmee het perspec-

ven. Maar de beschrijving

tief/oze aardse leven van de
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van het ontwerp is hier niet

Impero
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De Japanse architect Kazuo Shinohara maakt in het
interieur van het "Incomplete House", dat hij in 1970
realiseerde, gebruik van de "spleetruimte": een hoge
spleet, met een daarmee verbonden binnenhof, die via
een opening in het dak is verlicht. Het is een centrale
ruimte die voor de woonfunctie niet van belang is, doch
het mogelijk maakt dat de andere ruimten volledig en
zelfstandig kunnen functioneren . De spleetruimte, die

4 De paradox

tegelijk scheidt en verbindt, maar ook zowel kleine
ruimte is als de maat van het gehele huis zichtbaar
maakt, kan aldus op meer dan één manier als een paradoxaal middel worden gekenschetst. De ruimte staat in
een spanningsrelatie met de andere ruimten en maakt zo
deel uit van de continuïteit van het huiselijke leven.
De betekenis van de spleetruimte moet de bewoner zelf
produceren. Het gebouw kan beschouwd worden als een
structuur, die opgebouwd is uit op zichzelf betekenisloze
fragmenten .

Kazua Shinohara.

"incomplete house. Tokio

links: "spleetruimte"
Boven: plattegronden
beganegrond en verdieping
Rechts: scheve projectie
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Het is gebaseerd op een paradoxale wijze van denken,

De gastheer en de gasten doen hun best zichzelf tot vol-

waarbij vrijheid tevens gebondenheid inhoudt. Tegen de

maaktheid te brengen, zoals een kunstenaar zijn kunst-

duidelijke vorm van de spleetruimte en de plaats die de

werk vervolmaakt. De ceremonie wordt ook wel betiteld

andere ruimten eromheen innemen, waarbij de speci-

als de kunst om schoonheid te verbergen teneinde haar

fieke aard van iedere ruimte afzonderlijk een bijzondere

te kunnen ontdekken.

waarde krijgt, staat het multi-interpretabele van deze

Rust, leegte en eenvoud zijn essentieel voor deze cultus,

neutrale ruimte, die ontdaan is van alle bedachte sym-

die nauw verbonden is met de grondslagen van de Zen-

boliek. Onder deze conditie zijn fragmenten in staat met

leer! Het uiteindelijke ideaal is de diepere betekenis van

andere fragmenten een nieuwe eenheid tot stand te

het bestaan te vinden door de dagelijkse werkelijkheid te

brengen.

overstijgen. Het vastleggen van de regels, en daarmee

De paradox om vrijheid te laten ontstaan vanuit een

het reduceren van de betekenis, verschaft de mogelijk-

streng doorgevoerde code is ook terug te vinden in de

heid zich te concentreren en zorgt voor de leegte die

Japanse traditie van de theeceremonie.

noodzakelijk is voor de eigen invulling, de eigen inter-

De volgende beschrijving van de theeceremonie van de

pretatie met andere woorden: de leegte wordt gevuld

Ura Senke-school kan dit duidelijk maken.'

met de persoonlijke gedachte.

Ik beperk me hierbij tot een korte uiteenzetting van de

Hier kunnen we het verband met Shinohara's ontwerp

eigenlijke theeceremonie. Nadat er vijf tot zeven maal op

leggen en tevens begrijpen dat dit nauw gerelateerd is

de gong is geslagen treden de gasten binnen. De gasten

aan deze traditie. Immers in de theeceremonie wordt via

bewonderen de in de ruimte aanwezige bloemen, die in

de vastgelegde sequenties en tijdsduren van de cere-

een vaas zijn gezet. Daarna treedt de gastheer binnen

monie in de menselijke wil ingegrepen. (Omdat men niet

met het theegerei. Deze neemt plaats in de voorge-

"mag" en de tijd moet uitzitten worden de gedachten

schreven houding en de ceremonie begint. In een

zuiver bespiegelend.) De gedachten kunnen daardoor

nauwkeurig vastgestelde reeks handbewegingen wor-

niet door de wil gestuurd worden en zijn daarom vrij. In

den de afzonderlijke gebeurtenissen in volgorde uitge-

de spleetruimte behouden de omliggende ruimten hun

voerd. Het opvouwen van de theedoek, het vasthouden

zelfstandigheid, maar zij zijn door het centrum op een

van de waterscheplepel. het openen van de theebus, het

quasi ceremoniële wijze met elkaar verbonden.

theekloppen, handelingen die traditioneel zijn vastgelegd. Nadat de gastheer de kom met de thee heeft

Op een andere manier is het werk van Shinohara ver-

bereid zet hij de kom bij de haard. De gast kruipt op zijn

bonden met het heden en wel met de stad Tokio, de stad

knieën naar de haard en neemt de kom op. Hij buigt naar

waarin hij leeft en werkt. De wisselwerking tussen orde

zijn medegasten, neemt een slokje met de kom in zijn

en wanorde is de kracht van Tokio die Shinohara in zijn

linkerhand en prijst de smaak van de thee. Nadat hij nog

ontwerpen oppakt. Anders dan de ongelimiteerde chaos,

twee slokken heeft genomen en de kom heeft afgeveegd

genereert deze wisselwerking een nieuwe energie.

geeft hij deze aan de anderen. Hetzelfde ritueel wordt

Shinohara vergelijkt zijn interesse voor chaos met zijn

herhaald.

belangstelling voor

Het is van oudsher verboden binnen de theeruimte te

delt de in de natuur "genestelde" structuren,

spreken over wereldlijke zaken, zoals de politiek.

orde in chaos en chaos in orde samen bestaan. 3

Onderwerpen als kunst, geschiedenis en de thee zijn wel

Het thema van de chaos, dat zijn werk steeds meer is

geaccepteerd.

gaan beheersen, kwam voor het eerst heel manifest naar

De bedoeling van de regels en de strak vastgelegde vol-

voren bij het huis in Uehara uit 1976. Hier behouden de

gorde in het verloop van de gebeurtenissen is om

afzonderlijke fragmenten door een zgn. "wilde" aaneen-

een sterk gevoel van harmonie en eenheid op te roepen.

schakeling hun zelfstandigheid.

fractals. Fractal-geometrie behanwaarin
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De constructie, bestaande uit zes gewapend betonnen
kolommen met diagonale schoren in twee richtingen,
was er de oorzaak van dat de ruimte van de woonkamer
op de eerste verdieping geheel werd aangetast. De dominante constructie beheerst de ruimte.
Deze fragmentatie kunnen we ook lezen in de bijzondere
dakopbouw, die geheel verschilt van die van de andere
verdiepingen. Shinohara ziet hier af van het totaal. De
ordening is gelegen in het krachtenspel, dat de zelfstandige fragmenten met elkaar spelen.

D
lJ

Kazuo Shinohara,

huis in Uehara , 1976
Boven"
woonkamer
Midden:
aanzicht vanuit het

noord-oosten
Onder"
plattegrond
1everdieping
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J

Dit concept van "wildheid" heeft hij in het huis te
Yokohama nog verder uitgewerkt. Verschillende primaire
vormen worden hier ogenschijnlijk willekeurig naast elkaar gezet. Anders dan bij zijn vorige projecten draagt
het verschillend materiaalgebruik bij tot deze, zoals hij
het noemt, "lawaaimachine" . In tegenstelling tot de in
onze westerse cultuur gangbare opvatting is dit "lawaai" een botsing van ongelijke structurele en materiële elementen, van rechte en gebogen lijnen, die resulteert in de ervaring van een onmogelijk samengaan.

Kazuo Shinohara.

Woonhuis in Yokohama
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Deze methode van samenbinden is in de Japanse cul -

ningen uit 1979, laat sporen van axometrische ruimte-

tuur terug te vinden in de soku, een bepaalde dichtvorm.

illusies zien. De tekeningen uit de serie duiden op angst

Hier is iedere versregel volledig anders van onderwerp

voor en bevrijding van overbekende denkbeelden.

dan de regels, die eraan voorafgaan of erop volgen.

De titels, Vertical Horizon, Little Universe, Arctic Flower

Het volgende voorbeeld van Fujiwara no Shunzei kan dit

zijn oxymora, stijlfiguren waarbij twee tegengestelde

illustreren:

begrippen aan elkaar worden gekoppeld. In de tekeningen zelf valt wel enige ordening aan te brengen, maar dit

Als de avond valt

geldt alleen voor kleine gedeelten. Afzonderlijke details

Van de woeste gronden waait de herfstwind

lijken logisch, maar in het geheel versmelten zij met el-

Blaast kou in het hart

kaar, worden verbroken en voortdurend in een ander

En de kwartels heffen hun klagend geluid aan

perspectief gezet.

In het diepe gras van eenzaam Fukahusa

De tekeningen verzetten zich tegen een sluitende interpretatie. Libeskind wil hiermee proberen de logische

De ruimte tussen de beelden doet ons uitstijgen boven

schema's te ondervragen, waarmee we haast onbewust

de fysieke "waarheid" door multi-interpretabele beel-

orde scheppen in onze dagelijkse omgang.

den . In het conflict tussen de krachten openbaart zich, in

In 1983 publiceert Libeskind de Chamberworks, een serie

de werkingsrichting van de dominante kracht, datgene

van 28 tekeningen die, in tegenstelling tot de voor-

waartegen deze zich richt, de andere kracht.

gaande werken, geen ruimten voorstellen, maar meer
indirect een illusie van ruimte wekken. De tekeningen

Dit paradoxale beginsel van vrijheid door gebondenheid,

sluiten nauw op elkaar aan. De serie bestaat uit prenten

van wanorde ontstaan uit orde, vinden we ook terug in

die geleidelijk van een bladvullende compositie, be-

de tekeningen en de gebouwen van Daniël Libeskind.

staande uit rechte en gebogen, dikke en dunne lijnen,

Libeskinds tekeningen vinden hun oorsprong in zijn

versmallen tot een horizontale of verticale lijn.

opvatting over architectuur. Zijn eerste werk, collages uit

Gezamenlijk beschrijven ze een continu veranderende

1969, laat al zien dat hij een architectuur voorstaat, die

figuur, die eerst om zijn horizontale en daarna om zijn

mikt op een oorspronkelijke, primaire ervaring, voorbij

verticale as draait. Aldus ontstaat een imaginaire kubus

de betekenisverlenende concepten en die een ervaring,

met een grote mate van complexiteit, waarvan de com-

een verlangen en een fascinatie kan oproepen. Zijn

positie verwantschap vertoont met die van de muziek. In

zoeken is gericht op de grenzen van de orde en de poëtis-

elke tekening en in de reeks is een ruimtelijke orde

che complexiteit van architectuur in de tijd.

ontwikkeld in de chaos van tekens, alsof een prisma

De Micromega, behorend tot een serie zwart-wit teke-

langzaam voor je ogen roteert.
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Micromega 9
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Chamberworks III ,V,VII ,IX
Chamberworks lil,

88

V.

VI I, IX

De ware grootte van de tekens vertegenwoordigt een re-

Deze wijze van verbeelden staat tegenover het conceptu-

latieve schaal van buitengewone afstanden en diepten.

ele denken, dat uitgaat van een van te voren nauwkeurig

Begin en einde zijn open, het werk draait om de innerlijke

geformuleerd idee. Het ontwerpproces is dan lineair. Hier

symmetrieën. Het is het fascinerende verhaal van de

gaat het om een voorbeeldgevende vorm die circulair is,

compositie en de fantasieën die daar het gevolg van zijn.

dat wil zeggen dat dezelfde beweging van gedachten

Er is geen directe band tussen tekening en realiteit, maar

meerdere malen herhaald wordt om zo bij elke stap de

wel een indirekte. In die zin lijken ze op de tekeningen

beweging, de ervaring rijker en voller te maken. Dit to-

van Piranesi.

nen de tekeningen.

Libeskinds tekeningen zijn ook een aanklacht tegen de

Bij het ongerijmde van de orde die over zijn grenzen heen

wijze waarop tekeningen in het algemeen bekeken wor-

wordt getrokken hoort, volgens Libeskind in zijn essay

den. Hij zet zich af tegen het reduceren in de tekening tot

"Symbol and interpretation", ook de filosoof Kier-

een niveau, dat alleen nog maar tot doel heeft de lo-

kegaard met zijn woorden: "De gehele waarheid is te vin-

gische samenhang van de techniek van het bouwen te

den in de willekeur" en de schrijver Dostojevski: "Twee

verklaren en pleit voor het opnieuw "Iezen" van tekenin-

maal twee is vier, is niets anders dan een stukje onbe-

gen. Het gaat dan om zaken die niet in een doorsnede of

schaamdheid ....... een bespottelijke opgedirkte kerel, die

axo-nometrie zijn uit te drukken, maar die wel essentieel

op jouw weg staat met zijn handen in zijn zij en naar je

zijn voor het begrijpen van een ontwerp: de idee en de

spuugt". Libeskind voegt daaraan toe: "Want als twee

daarmee verbonden houding.

maal twee is vijf ook mogelijk is, dan beperkt de men-

Libeskind put bij het aan de orde stellen van de essentie

sheid niet meer de vrijheid, maar is de mensheid door die

van de architectuur uit een veelheid van literaire, wis-

vrijheid beperkt en bepaald".

kundige, muzikale en zelfs mystieke bronnen. In feite is

De logica, waarmee we vertrouwd zijn geraakt, ziet hij

zijn werk zo rijk aan betekenissen, dat het onmogelijk is

als een systeem dat ons gevangen houdt en waarin we

het eenduidig uit te leggen. Voor hem vormen deze teza-

worden gehinderd bij het serieus nemen van onze pri-

men de wereld van de menselijke kennis, die alleen via

maire ervaringen.

de eigen ervaring toegankelijk is. Bij de Chamberworks
was dit, zoals hijzelf zegt: "de diepgaande verwantschap

Zoals Libeskind logica en orde beschouwt, zo kijkt hij

tussen de intuïtie van de geometrische structuur, zoals

ook naar de architectuur. Architectuur is een stelsel van

deze zich manifesteert in een pre-objectief ervaringsveld

intrinsieke normen, regels en codes die worden doorge-

en de mogelijkheid van formalisatie, die probeert deze te

geven, maar die volgens Libeskind geen waarheidsgron-

achterhalen op het objectieve terrein". Hier vertoont

den bevatten. Nu weten we dat tekens en betekenissen

Libeskind een gelijkenis met Rossi, die ook werkt met

niet meer samenvallen. Libeskind trekt daaruit de con-

een intuïtief begrip dat achteraf gerationaliseerd wordt.

clusie dat alleen nog het verlangen naar de betekenissen

De geometrie heeft altijd haar eigen ontwikkeling voort-

van de tekens kan worden uitgedrukt. Het ontwerpen zal

gebracht, ongeacht of deze produktief was. De meetkun-

zich volgens hem dan ook moeten richten op het gebied

dige dichtheid van Libeskinds tekeningen illustreert hoe

van de onzichtbare aanwezigheid. Het is het gebied,

irrationeel zoiets kan zijn en hoe dicht de droom ligt bij

waar de beschouwer het object afmaakt, zoals dat ge-

het raadsel van het labyrint. D. Vesely zegt hierover':

beurt bij een beeld waar de kop van is weggelaten of

"Het labyrint is in dit geval niet het werk van een reke-

waar de stoel voor de tafel kan worden aangezien en de

nende vakman, maar het resultaat van een drama, waar-

tafel voor de stoel. De leegte, bepaald door het para-

in de berekenende verbeelding geconfronteerd wordt

doxale middel van de grenslijn, is zo niet meer uitslui-

met zijn eigen onverwachte produkten, te dubbelzinnig

tend te begrijpen als gemis, zoals men dat in de Roman-

en uiteindelijk ondoordringbaar".

tiek nog zag.
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Hoe Libeskind hiermee in de dagelijkse ontwerppraktijk
omgaat is goed te zien in het ontwerp van het Joods Museum in Berlijn, uit 1989.
Aan dit ontwerp liggen diverse niet-architectonische uitgangspunten ten grondslag, zoals de onvoltooide muziek
van Schönberg, de joden in het vooroorlogse Berlijn, de
holocaust5 en een tekst van de filosoof Walter Benjamin
over de stad. Het nieuwe Museum is een uitbreiding van
het Berlijn Museum, een barokachtig gebouw. Het
nieuwe museum strekt zich uit onder het bestaande
gebouwen manifesteert zich bovengronds als onafhankelijk ofschoon het alleen via dit oude gebouw te betreden is. Libeskind wil hiermee uitdrukken, dat aan de
oppervlakte de tegenstrijdige autonomie zichtbaar blijft
van zowel het oude als het nieuwe gebouw, hetgeen
niets anders is dan de holocaust met zijn geconcentreerde vernietigingsruimte en algehele uitschakeling
van een zinvolle ontwikkeling van de stad en de mensheid. Het voorbije noodlot van de duits-joodse culturele
relatie met Berlijn krijgt betekenis in het domein van het
onzichtbare.
De vernietiging van de cultuur is ook verbeeld in de struktuur van het gebouw. Door het interieur van het zigzagvormige gebouw is een aantal vides aangebracht, waar
omheen de geschiedenis van de joden in Berlijn getoond
wordt. De vides, die de ruimte als het ware versperren,
vormen fragmenten van een rechte lijn die het gebouw
doordringt en symbool is van het gebouw dat vroeger op
deze plek heeft gestaan. "Want", zo zegt Libeskind, "het
verwoeste Berlijn kon niet meer worden gerestaureerd
op een beschrijvende, imiterende manier. Je kunt de
kloof, die door de geschiedenis is achtergelaten, niet
dichten. Daarin verwijst het ontwerp ook naar de huidige
afwezigheid van de joodse cultuur". De betreedbare
ruimten van de vides zijn leeg en vaak niet toegankelijk.
Ze zijn het symbool voor de verdwenen joodse wereld
van Berlijn. Buiten het gebouw bevinden zich zelfstandige elementen die, zo lijkt het, uit het gebouw zijn weggesneden en zich net als de vides als leegte manifesteren.
Daniël Libeskind,

Op deze wijze wordt duidelijk gemaakt dat de joden van

Joods museum, Berlijn.
Boven : plattegrond

de geschiedenis werden uitgesloten. De vides geven het

2e verdieping
Onder: situatie en

gebouw structuur. Libeskind zegt daarover in een lezing
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axonometrie
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aan de Universiteit van Hannover in 1989: "Het is geen

het nu.

collage of botsing of eenvoudige dialectiek, maar een

Een plek dus, waar de cultuur ter discussie staat. Door de

nieuw soort ordening, die in feite is geordend rond een

zigzagvorm van het gebouw is het perspectief ook let-

middelpunt, dat niet bestaat, de vide, rond datgene wat

terlijk verdwenen. De zwenkende lijn is tevens te lezen

niet zichtbaar is. En dat onzichtbare is de collectie van dit

als een lijn die een speurende hand volgt bij het aftasten

Joods Museum, die is terug te brengen tot archiefmate-

van een bepaalde richting.

riaal en archeologische vondsten, doordat ze materieel

In een artikel in Domus, getiteld "Visions unfolding:

gezien verdwenen is".

Architecture

Het ontwerp houdt zich bezig met problemen, die ver-

Peter Eisenman met betrekking tot de gevouwen ruimte:

band houden met de morele en ethische waarden van de

"De vouw is een soort affectieve ruimte. Het betreft hier

maatschappij en getuigt van een duidelijke stellingname.

meer dan rede, betekenis en functie. Om het verband

Zo is zijn gebouw niet alleen een gedenkteken, maar ook

tussen de perspectivische projectie en de driedimensio-

een actieve plek, waar beelden worden geconstrueerd in

na Ie ruimte te verbreken is het nodig het verband tussen

Da niël Libeskind.
Joods museum .
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in the age of the Electronic Media" zegt

ming losgemaakt van het verstand".·
En dit is dan ook precies wat Libeskind wil. Hij beoogt
met zijn ruimte niets anders dan dat de bezoekers zich
als het ware opnieuw oriënteren, op zoek gaan en weer
leren kijken. Er is nergens een mogelijkheid tot overzicht,
overal stuit de bezoeker op muren of ruimten, die iets
maskeren. De interactie tussen de zigzaglijn, de lijn van
het innerlijk verstoorde, historische besef van tijd en de
rechte lijn van de lege ruimte, zorgt voor een fragmentering van het ervaringstraject.
Het Joods Museum onderhoudt op meerdere manieren
een relatie met de stad. De zigzagvorm is afgeleid van
een denkbeeldige matrix, de verdichte en vervormde
gele ster, die tot stand is gekomen door verbindingen te
leggen tussen specifieke adressen van Duitse en Joodse
personen uit de culturele elite van voor de oorlog.

Joods museum,
Linksboven: interieur
Rechts
stedebouwkundig plan

het getekende en de reële ruimte te herzien. Wanneer
het bijvoorbeeld niet langer mogelijk is om een lijn te
trekken, bijvoorbeeld niet langer mogelijk is om een lijn
te trekken, die in een schaalrelatie staat tot een andere
lijn in de ruimte, dan wordt dat niet ontleend aan de
rede, aan de verbinding van het oog met het verstand. De
ongrijpbaarheid van die lijn in de ruimte betekent, dat er
niet langer sprake is van een corresponderende 1 op 1
verhouding. Op het moment dat een omgeving beladen
wordt met affectieve kwaliteiten, ingesneden wordt door
een andere logica, door een logica, die niet langer vertaalbaar is in de visie van de geest, dan wordt de waarne-
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Berlijn projekt
Dit ontwerp toont, in vergelijking met het museumontwerp, een
grotere complexiteit en meer lijnen. De lijnen zijn verbindingen van
punten met een voor Libeskind belangrijke historische achtergrond.
Zo worden de talloze onderduikadressen van de Joodse schrijver
Walter Benjamin met elkaar verbonden en trekt hij lijnen die kunnen
worden afgeleid van niet uitgevoerde plannen, zoals Schinkels stadsplan uit 1814, ontwerpen van Le Corbusier, Mies van der Rohe en
Scharoun.
Net als de onzichtbare verblijfplaatsen maken de heroïsche visies ook
onderdeel uit van de cultuur van deze stad.
Door het tekenen van de lijnen op de kaart van Berlijn wordt de aanwezige en afwezige geschiedenis zichtbaar gemaakt. De wijze van
verbeelden is een aanklacht tegen een idealisering van de stad, omdat
daarmee ook de begrensdheid is aangegeven en daarom een pleidooi
voor een architectuur, die zijn kracht vindt in het prikkelende en het
tonen van zijn onbeperkte mogelijkheden.
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Een werkwijze, die hij ook toepaste in het Berlijn-project

Slang en schicht zijn bij libeskind één, zigzaggend over

van 1991. Zelf zegt hij over deze vorm: "het is geen kitsch

een lege plek.

om een ster voor een onzichtbare serie van wegen te

relatie tussen twee architecturen en twee vormen, die

gebruiken, het is de projectie van deze ster in de lineaire

niet uitwisselbaar zijn". Zo wordt het een paradox van

geometrie van het museum en dat is waarom het een

gesloten-open, stabiel-instabiel, klassiek-modern, mu-

typisch uitziende vorm heeft".

seum-amusement, die gestalte krijgt in urbane, architec-

K. Forster merkt in het artikel "Monstrum mirabile et

tonische en functionele zin.

audax"7 op dat ook Paul Klee op analoge wijze de sym-

libeskind zet, net als Eisenman, Rossi, Grassi, Tschumi

boliek van de plek en de vorm uitdrukt. Zo beeldde hij in

en anderen, de paradox in om de betekenis van architec-

"Betroffener Ort" met pijlen krachten uit die een plaats

tuur te ondervragen: betekenis door gebrek aan beteke-

bedreigen en zien we in "Die biblische Schlange kurz

nis of, zoals Eisenman het stelt: architectuur moet zich

nach dem Fluch" de samenhang tussen slang en schicht

toeleggen op het heden, het bestaande gebouwen het-

in een toestand van schijnbare tegenstrijdigheid (schicht

geen in het heden afwezig is (die zaken, die onderdrukt

en slang beïnvloeden elkaar niet).

of vernietigd worden).

Het museum is volgens libeskind "de

~ , eQ

Paul Klee.

"Betroffener Ort"

"Die 8iblische Slange
kurz nach dem Fluch"
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De paradox is op vele manieren in het ontwerpproces in
te zetten. Zo stelt Tschumi de onmogelijkheid ter discussie om de ruimte tegelijk te ervaren en erover na te denken wat we ervaren.8 Deze opvatting, die trouwens in tegenspraak is met de traditionele, gerationaliseerde opvatting van "stoel naar stad", waarin de bepaling en de
oriëntatie beredeneerd worden, tracht Tschumi op verschillende manieren in zijn werk voelbaar te maken.
Zijn vroegere studies - in "The Manhattan Transcripts" naar de relaties tussen bewegingen en gebeurtenissen
aan de ene kant en een ideaal ontworpen omgeving aan
de andere kant, laten al zien dat hij daarbij volgens een
bepaalde methode te werk gaat.

Bernard Tschumi,

I
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I

I
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Pare de La Villette.
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Superpositie van punten,
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lijnen en vlakken;

"promenade"
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De paradox is op vele manieren in het ontwerpproces in
te zetten. Zo stelt Tschumi de onmogelijkheid ter discussie om de ruimte tegelijk te ervaren en erover na te
denken wat we ervaren." Het is het probleem van elke
ontwerper. 9 Deze opvatting, die trouwens in tegenspraak
is met de traditionele, gerationaliseerde opvatting van
"stoel naar stad", waarin de bepaling en de oriëntatie
beredeneerd worden, tracht Tschumi op verschillende
manieren in zijn werk voelbaar te maken.
Zijn vroegere studies - in "The Manhattan Transcripts" naar de relaties tussen bewegingen en gebeurtenissen
aan de ene kant en een ideaal ontworpen omgeving aan
de andere kant, laten al zien dat hij daarbij volgens een
bepaalde methode te werk gaat.
De werkwijze bestaat uit het analyseren van het geheel
van beweging, ruimte en programma, om deze elementen vervolgens te groeperen in lagen en daarna met
behulp van superpositie of schikking een zinvolle eenheid te scheppen. Het doel is toevalligheden mogelijk te
maken door af te zien van het causale ontwerpproces,
waarbij het ene (noodzakelijk) uit het andere volgt. Het
scheiden van activiteit en vorm door deze afzonderlijk als
laag te behandelen verschaft de mogelijkheid, bij het
over elkaar heen of naast elkaar leggen dat een
denkbeeldig vermengen kan ontstaan van enerzijds het
begrip van de architectonische regel, gesymboliseerd
door de vorm en de betekenis ervan, en anderzijds de
ervaring van genot.
In het uit drie lagen bestaande ontwerp van het Parc de
la Villette zal dit mengen moeten leiden tot onverwachte
momenten, bijvoorbeeld doordat het ervaren van een op
grillige wijze aangelegde route, de ruimte die zij kruist
zodanig beïnvloedt dat er sprake kan zijn van ideale
ruimte-ervaring, maar ook van de ontkrachting ervan. In
het laatste geval is er sprake van "genot" als zijnde het
doorbreken van de regels. (zie ook blz. 110)
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Thema

Paradox
- Plattegrond

Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerper

Interieur
Sociale Villa, Oen Haag
Wiel Arets

,

Oe plattegronden van deze
villa zijn ontworpen naar
aanleiding van het

,

betreft een zoeken naar

de Dedemsvaartweg in

doet de compacte indeling

Oen Haag. Oe achterlig-

je meteen beseffen dat

gende ontwerpfilosofie is

specifieke verkeersruimten

architectuur te beschou-

helemaal tot nul zijn gereduceerd. Oe strengheid

I

I,

~

i l

l--

L

U

U
Doorsnede

van de plattegronden is zo

lijk is wordt gehanteerd en

vanzelfsprekend, dat ze

het persoonlijke wordt ge-

niet meer voelbaar is; een

negeerd. Deze opvatting

..

I

perfectie.
In de minimale plattegrond

waarbij alleen wat wezen-

11

I

intellectuele en technische

'Woningbouwfestival' aan

wen als een discipline,

.,

paradox dus.

I

I I
I

I

I
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I
I

I

I

Verdieping

I
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Begane grond
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De paradox, de onoplosbare tegenspraak, leert ons dat er

Het "plotselinge inzicht" loopt via analogiën en provocaties.

meerdere waarheden tegelijkertijd naast elkaar kunnen

Dit is dan ook de reden waarom men in het oosten in de strat·

bestaan. Dit conflict dwingt ons de verzoenende factor te

en geen lange rij gevels waarneemt of zuilengalerijen.

zoeken in een hogere abstractie, die echter niet als

zoeken de harmonie tussen de elementen. Men benadrukt

zodanig gesymboliseerd kan worden en waarvoor geen

de sprongsgewijze overgangen en daarmee de discontinuïteit

begrip bestaat. Meestal brengt het een onuitsprekelijke

van het denken.

ervaring teweeg, die leidt tot een gevoel van "iets".

3

Zij

Zie hiervoor o.a. het boek: Chaos van J.Gleick, Amsterdam1988.

Not en

2

4

In zijn essay "The drama of the endgame".

5

Zie prospectus getiteld "Between the lines" n.a.v. de exposi·

Zie ook: "Zen in de kunst van de theeceremonie" door H.

tie van het ontwerp voor de uitbreiding van het Berlijn

Hammitzsch, Amsterdam·1988.

Museum in het Joods Historisch Museum te Amsterdam.

Zen is te beschouwen als een huishouding van energie. Het

6

Waar het grid naar "plaats" refereert, zo refereert "de vouw"

doel is het verkrijgen van het "plotseling inzicht". Hiermee

naar "tijd" (gebeurtenis). Is bij het grid de plaats gebonden

wordt bedoeld een intuïtief doorzien van de mens en de

door de ruimtelijke coördinaten, in de "vouw" is een speci-

wereld. Dit proces van "plotseling inzicht" gaat gepaard met

fiekheid van locatie aanwezig, maar nu als een vreemdheid.

aanpassing en gebeurt in twee stappen. De eerste stap is het

7

Zie K. Feireiss, Erweiterung des Berlin Museums mit
Abteilung van Judisches Museum, Berlijn-1992, p. 19 en 20.

versmelten van het individu met de omgeving. De tweede
stap in het bewustzijnsnivo is de acceptatie van de verander·

8

Zie zijn boek "Questions of space", London·1990.

lijkheid van het wereldbeeld. Het uitgangspunt daarbij is de

9

De ontwerper die denkt (via de tekening of de maquette) is

opvatting, dat het individu nooit vrijwillig afstand doet van

niet in staat tot ervaren, de ontwerper die daarentegen het

zichzelf. De fysieke leegte, de onaffe ruimte, is nu te lezen als

ontwerp al bouwende realiseert (de elders in dit boek

een uitdrukking van de mens om een nieuw inzicht te provo-

beschreven Villa Malaporte is hiervan een voorbeeld) is

ceren en niet om deze opnieuw in materiële zin in te vullen.

beperkt in zijn denken.
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Thema

De paradox
- Relatie omgeving en
funktie

Gebouwdeel
Ont werp
Ontwerpers

Exterieur
Villa dall'Ava, st. Cloud
Rem Koolhaas &
Xaveer de Greyter

In deze villa moest een

varen van het bekende op

zwembad op het dak wor-

een onconventionele ma-

den gesitueerd. De verleg-

nier, zoals het op je hoofd

ging van het zwaartepunt

staan en opnieuw kijken

der functies naar het dak-

naar die overbekende

vlak leende zich uitstekend
voor een zoveel mogelijk
onaangetast onder het ge-

stoel, plaatst Koolhaas hier
de functie en niet de materie in een ander daglicht.

bouw door te laten stro-

Daarnaast zit er een sym-

men van het rotsachtige

bolische kant aan de ver-

bouwterrein, het zuiverste

heffing van het zwembad

geillustreerd door het ge-

boven de grond. Immers

bruik van scheefstaande

de plaats, waar lichaam en

kolommen en grote glas-

geest zowel botsen als in

vlakken op de begane

elkaar opgaan, is te be-

grond. Koolhaas koppelde

schouwen als een demon-

het zwemmen aan het

stratie die op een wonder-

genieten van het uitzicht

lijke manier de relatie met

over de Seine en Parijs
zelf. Door het opnieuw er-
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de stad voelbaar maakt.
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Thema

De paradox
- De herinnering van het
bestaande in het nieuwe

Gebouwdeel
Ontwerp

Interieur
Woonhuisverbouwing in
Amsterdam

Ontwerper

Om de bestaande kleine
zijkamer beter te benutten
en voor meer funkties geschikt te maken was een

Hans Cornelissen

De ondiepe kast markeert
de grens tussen zijkamer
en trappehuis en maakt
deze voelbaar. Het openen

uitbreiding noodzakelijk.

van de kastdeurtjes is te

De enige mogelijkheid voor

lezen als het verwijderen

deze ingreep was de denk-

van de opperhuid.

beeldige driehoekige ruimte
van het aangrenzende trappehuis, die bepaald werd
door de breedte van de
trap, het plafond en de
loophoogte boven de traptreden. In het ontwerp is

De driehoekige spiegel op
de driehoekige kastdeurtjes refereert eveneens
aan de grens en de
bedoeling om deze te verhullen en tegelijk te
duiden.

daarom de scheidingswand

In de zijkamer is de herin-

tussen trappehuis en zijka-

nering aan het trappehuis

mer verplaatst en even-

nog zichtbaar in het pla-

wijdig aan de traphelling,

fond. De plaatselijke ver-

schuin aangebracht.

hoging van het plafond is

Door deze ingreep werd de

niet alleen in functionele

mogelijkheid geschapen om

zin noodzakelijk vanwege

een slaapplaats aan te bren-

het betreden van de slaap-

gen boven de vloer en de

plaats, maar ook wordt

(sta)ruimte daaronder te be-

hier op paradoxale wijze

nutten voor een werkblad.

het trappehuis voelbaar.

Tegen de schuine wand on-

Scheidingswand en pla-

der de slaapplaats is een
ondiepe kast gemaakt, die
aansluit op het werkblad en
een driehoekig kastje.

fond getuigen van het verleden en bestempelen
daardoor ook de ruimte als
geheel; als een plek bij en
van de trap.
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Oude toestand

Nieuwe toestand
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DE RELATI E MET DE FILM

In een vraaggesprek met Patrice Goulet maakt de franse
filosoof Paul Virilio duidelijk hoe en waarom men in de
film gebruik maakt van montage.' Hij doet dit aan de
hand van een voorbeeld van de cineast Jacques
Tourneur, die vertelde: "Ik moest een scene filmen,
waarin een man met een auto komt voorrijden, die op de
vijfde verdieping van een flat moet zijn om zijn verloofde

5 Montage

te kussen. Hij komt dus met de auto, stopt, opent zijn
portier, stapt uit, sluit het portier, gaat drie treden op,
opent de deur van het gebouw, sluit hem weer, loopt
door, komt bij de lift aan, drukt de liftknop in, wacht,
opent de deur, sluit hem weer, drukt op de knop, gaat
omhoog naar de vijfde etage, opent de deur, gaat naar
buiten en sluit de deur. Vervolgens belt hij aan, het meisje doet open en ze kussen elkaar". Tourneur's probleem
was nu, volgens Virilio: "Waar moet ik snijden en wel
zodanig, dat het verhaal nog begrijpelijk is?". En zijn
antwoord was: "De man opent de portier van zijn auto,
sluit hem weer, maar voordat hij het portier dichtslaat
kijkt hij naar boven en laat zo de toeschouwer zien, waar
zijn verloofde is. Op het moment dat de deur van de auto
dichtslaat, gaat de deur van de woning open en kussen
ze elkaar.
" En dat werkt " zegt Virilio. "Waarom? Omdat alles aanwezig is, wat nodig is om het de toeschouwer mogelijk
te maken de gebeurtenis in zijn gedachten te laten reconstrueren . Daarom hoeft men niet alles meer te laten
zien" .
Virilio trekt dit probleem door naar de architectuur door

Maquette en

te stellen: " Hoe moet je architectuur maken met de men-

langsdoorsnede,

tale beelden van de gebruiker, die we niet langer als een
idioot willen behandelen, aan wie we alles moeten laten
zien? We kunnen de beelden gaan beperken, als we
bouwen met de virtuele beelden van de gebruiker. Het
gaat hierbij niet om een aangeboren aanleg, maar om
een verworvenheid". Hij doelt hierbij op de kennis, die
we ons hebben eigen gemaakt van de stad, de film , de

L,I
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televisie en de daarbij opgedane ruimte-ervaring.
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In het project van de Opera van Tokio, dat Jean Nouvel in
1986 ontwierp, is te zien hoe de montage in de film in de
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architectuur is verwerkt.
Het gebouw ziet er aan de buitenkant uit als een zwarte,
gepolijste granieten monoliet, die bij aankomst mede
door zijn bijzondere vorm een raadselachtige indruk
maakt.
De entree wordt gevormd door een opening, die zeer
breed is en relatief laag . Voorbij deze opening is de hal
laag en massief. De afwerking is gedacht in zwart,
glanzend graniet. Om in het hart van de hal te komen
moet men onder twee kunstmatige lichtwanden door,
waarvan de werking (duizenden lux) zeer intensief is.
Hier is de ruimte vijftig meter hoog en ontvouwt zich in
één keer de gehele hoogte van het gebouw met zijn goud
glanzende volumes, waarvan men kan aannemen, dat
het de theaterzalen zijn. De volumes schitteren in de
duisternis. Aan weerszijden van de grote hal bevinden
zich de trappen en de roltrappen. De roltrappen leiden de
toeschouwers

naar

de

verschillende

zalen

en

gebeurtenissen. Zo zijn we in staat om van een panorama te genieten door een enorme dertig meter hoge

1-

opening in de buitenwand. Via een granieten loopbrug
en een weggelaten paneel aan de zijkant van de gouden
wand bereikt men de grote zaal, die van binnen geheel
van mahonie is. De vergelijking met de binnen kast van
een muziekinstrument dringt zich hierbij op.

Plattegronden,
Opera in Tokio.
Van onder naar boven

eerste. tweede en
derde laag
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In dit ontwerp is getracht om geleidelijke overgangen te-

ruimten".2 In het Operaontwerp zijn de wanden imma-

rug te brengen tot een grensvlak. De lichtgordijnen bren-

terieel geworden door hun reflecties in de zwart spiege-

gen de bezoeker direct van de ene plaats naar de andere.

lende vloer en door het licht dat vanuit het plafond in

Door de roltrappen komt men plotseling boven; er is

bundels naar beneden valt. Zo wordt dus het beeld tot

geen deur, alleen een vloeiende beweging. Dit spel wordt

materiaal.

mogelijk gemaakt door architectuur, analoog aan de film,

Dit spel van door licht ontbonden materie heeft Nouvel

op te vatten als montage. Het grensvlak tussen de ver-

op een bijzondere wijze uitgewerkt in het project voor

schillende ruimtelijke belevingen moet gelezen worden

Tête de la Defense in 1982. Het is een raster dat lijkt te

als een weglating tussen twee "sequenties". Over deze

worden afgedrukt op de hemel. Doordat de gevel achter

theorie van de weglating, de ellips, zegt Nouvel zelf: "Ik

vijf rasters zit, wordt de grens tussen interieur en exte-

vind het interessant om dingen te maken, die doorgaan

rieur onduidelijk. De afwezigheid van een concreet beeld

in het onwerkelijke, die een ruimte suggereren, die er

kan zorgen voor een imaginair beeld; een eigen invulling,

niet is en die kan verschijnen tussen twee bestaande

zoals dat ook het geval is bij de ellips in de filmmontage.

Jean Nouvel.
Tête de la Oefense
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Het idee van het raster is nauw verbonden met de theo-

Tegenwoordig kan juist de grens zelf alles bevatten. Het

rie van het "interface" zoals die ontwikkeld is door Viri-

is een uitvloeisel van de opvatting, dat architectuur zich

lio. Het interface is een vlak tussen twee milieu's, dat ver-

laat lezen als een filmische montage van gebouwen om-

schillende elementen kan opnemen en waar tevens het

geving en daardoor alleen betekenis kan krijgen door dit

ene milieu aan het andere verschijnt. Het is op te vatten

verschil in de beleving uit te drukken. Nouvel keert zich

als een raam, waar men doorheen kijkt naar een

hiermee tegen de gewoonte om bijvoorbeeld het binnen-

ruimtelijke ordening, die men niet kan betreden. Het tv-

gaan te accentueren. Dit is voor hem overbodige ballast,

scherm is een interface, maar ook de gevel van een ge-

die net als in de film weggesneden kan worden.

bouw kan het in sommige gevallen zijn. De zuidgevel van
het Institut du Monde Arabe van Nouvel is daar een voor-

Bij de montage zal de idee het uitgangspunt zijn om een

beeld van. De doos van het Operagebouw is door zijn

bepaalde eenheid te creëren. Deze koppeling van idee en

ondoorzichtigheid het tegengestelde van het interface.

vorm kan op een emotionele manier tot stand komen,

Staat de doos voor de absolute beschutting van de

maar ook op een rationele of beter gezegd intellectuele

volledig op zichzelf aangewezen plek, in het interface

wijze.

daarentegen is alle afstand samengedrongen in de huid,

Het was de cineast Sergej Eisenstein die al in de twinti-

zodat geen omhulling meer noodzakelijk is. In het inter-

ger jaren experimenteerde met montage in de film . In

face kan een volledige wereld worden verwerkt, die reëel

zijn eerste echte film "Staking" gebruikte hij "shocks of

niet dikker dan enkele milimeters hoeft te zijn. De grens

stimuli" die hij achterelkaar zette, een montage van beel-

is virtueel geworden en dat heeft ook met tactiliteit te

den, waarvan verwacht kon worden dat zij een bepaalde

maken. Het probleem van de grens als interface is dan

emotionele uitwerking op de film kijker zouden hebben.

vooral een samenkomen van beelden die elkaar ver-

Zo zal in het algemeen het direct na elkaar gebruiken van

sterken of afzwakken en niet meer een ruimteprobleem

de beelden: overstekend kind, auto, schreeuwende

in mathematische zin . Vroeger was de grens dat, wat de

moeder een emotionele uitwerking op de kijker hebben.

ene wereld van de andere scheidde.

In de architectuur kan de emotie, analoog aan de film,

Gevel,

L'institute du Monde Arabe
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opgewekt worden door het gebruik van beeldfrag-

Bij de film is de "cut" een koppeling van beelden, maar

menten. Dat wil zeggen dat pure harmonie en eenheid

ook een koppeling van verschillende gebeurtenissen .

worden verlaten ten gunste van het samenvoegen van

Ook in de architectuur kunnen beide aspecten analoog

zinvolle elementen als ruimte, constructie en dergelijke

aan de film op elkaar betrokken worden, indien we hier-

om daarmee een bepaalde gemoedstoestand op te

voor het juiste kader scheppen. Voorbeelden van zulke

roepen. Zo zal een kolom die er uitziet als kolom en een

kaders vinden we bij Tschumi en Koolhaas. Hun uit-

gebouw dat past in de situatie een gevoel van zuiverheid

gangspunt daarbij is sequenties te formeren met behulp

oproepen en daarom kunnen aanzetten tot bezinning.

van het programma.

Nouvel's ontwerp voor de Opera van Tokio zal daarente-

Voor dit doel wordt een zorgvuldige analyse gemaakt

gen directe emoties van pracht, ceremonie en spectakel

van het programma, worden onderdelen als ruimte,

teweegbrengen, ondermeer door het gebruik van

beweging en gebeurtenissen ontkoppeld en daarna op

"goud", mahonie, zwart graniet, verrassend hoge

een andere manier gekoppeld. Deze disjunctie staat voor

ruimten en gemechaniseerde trappen. Het is niet het

het feit, dat beide ontwerpers de eenheid als verloren

geheel, maar het zijn de afzonderlijke fragmenten die

beschouwen.

deze betekenissen weten op te roepen. Net als bij Eisen-

Net als in de film zal de ordening de gebeurtenissen

stein weet men dat een bepaalde emotie ontstaat, maar

verbinden met plaatsen, bewegingen vastleggen, het

hoe en in welke omvang die spanning op iemand inwerkt

zicht omlijnen en scenes aan elkaar rijgen. De sequenties

is niet te zeggen, omdat dit afhankelijk is van het indi-

zijn te beschouwen als uitsneden van het geheel. De

vidu.

willekeurige fragmenten van een sequentie krijgen

De cineast Jean-Luc Godard maakt ook van de mon-

betekenis door hun positie in de reeks. De werking van

tagetechniek gebruik, alleen spreekt hij over een intel-

het fragment heeft zowel betrekking op de omlijsting als

lectuele montage. In "Pierrot Ie Fou" uit 1966 zien we in

op de inhoud, dat wat voortdurend door vervorming

een scene twee mensen met elkaar praten in de slaap-

ondervraagd wordt. Verwante fragmenten kunnen door

kamer, we zien tevens een dode, drie geweren en iemand

toepassing van transformatietechnieken, zoals verdich-

die door het beeld loopt, maar die door de beide anderen

ting, invoeging, superpositie en dergelijke vooral bij

niet wordt opgemerkt. De scene roept vragen op en

autonome objecten mogelijkheden bieden voor sequen-

wordt later in de film in verband gebracht met andere

ties. Deze technieken kunnen, samen met een geraffi-

gebeurtenissen. Via kennis zijn we in staat verbanden te

neerde montage of menging van de fragmenten in de

leggen. De kijker speelt hierin dus een actieve rol.

sequenties, bijdragen tot een manipulatie van de werke-

Bij de beeldmontage gaat het er hier niet om een reeks

lijkheid. Het is een werkwijze, die overeenkomsten ver-

van beelden in een harmonisch geheel te plaatsen, maar

toont met die van Godard. Ook hier doet menging de

om het bewust onderbreken van de reeks teneinde een

interpretatiemogelijkheid ontstaan.

bepaald effect te bereiken. Binnen de montage is de

Zoals gezegd is een van de belangrijkste uitgangspunten

"cut", de grens die tot geen van beide beeldfragmenten

daarbij om ruimte, beweging en programma op elkaar te

behoort, een neutraal gebied, hetgeen we met "Ieegte"

betrekken. Op elk van de drie niveau's is een relatie aan-

zouden kunnen betitelen. Daardoor moet een beroep

wezig met de direct aangrenzende fragmenten evenals

worden gedaan op het verstand, dat de leegte opvult.

een bij elkaar passende beeldenreeks in de film. Deze

Het is het kenmerk van het "onvoltooide project". De

relatie werkt alleen als er een beweging aanwezig is, dat

vooropgezette betekenis wordt ingeruild voor de vrije

wil zeggen dat de relatie een aantal manipulaties moet

keuze door meerdere betekenissen mogelijk te maken.

bevatten om de reeks van scenes te laten ontrollen.

108

Maar er is ook een tweede soort van relatie en wel

beeld en functie centraal staat. De aandacht gaat daarbij

tussen de beweging, de ruimte en het programma onder-

uit naar het gebruikmaken van ongelijksoortige frag-

ling. Beide relaties kunnen continu en logisch zijn, maar

menten, die in afzonderlijke lagen zijn samengebonden

ook gescheiden en zelfs tegenstrijdig. Zo kan een

en door montage hun zin ontlenen als onderdeel van een

paard rijpad over een galerij van een woonblok lopen en

attractief schouwspel, van een in scene gezette werke-

kunnen verschillende gebeurtenissen in gelijke, naast

lijkheid. De over elkaar heen gelegde lagen zijn niet be-

elkaar liggen-de ruimtes plaatsvinden.

doeld om elkaar aan te tasten, maar om onverwachte

Bernard Tschumi en Rem Koolhaas hebben verschillende

complexiteiten uit te lokken, die zowel ruimtelijk van

studies en ontwerpen gemaakt, waarin de montage van

aard zijn als ook voor de activiteiten van belang zijn.

Sernard Tschumi,
UIt:

Elk blokje stelt een

"Manhattan Transcripts"

sequentie voor
De fragmenten zijn niet

Sequenties van ruimte.

afgebeeld. maar bestaan

beweging en gebeurtenis .

uit de verschillende
waarnemingsmogeljkheden
per sequentie
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STANDAARD
1 Galerij
Joggingpiste
3 Kleedkamer voor joggers

Bernard Tschumi,

UITWERKING

Pare de la Villette.

2

Links: pianobar
Rechts:

Serre

promenade

Piano-bar
Bar

Theatercafé
Keuken
Terras

10 Uitzicht
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In het ontwerp voor het Parc de la Villette heeft Tschumi

door de wandeling op te vatten als een filmisch bewegen

het programma uit elkaar gehaald en herleid tot een drie-

en de promenade met de computer te simuleren.

deling van bewegingen, ontmoetingsplaatsen en gebeur-

In het plan zijn diverse manipulaties aangebracht om een

tenissen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een opbouw, die

eenduidige betekenis te vermijden. Zo heeft hij de relatie

bestaat uit drie autonome structuren die over elkaar zijn

ruimte en programma in één van de follies onder span-

gelegd: punten (follies), lijnen (een laag met wegen en

ning gezet door de pianobar te combineren met een jog-

paden, in hoofdzaak bestaande uit een assenkruis en een

gingparcours. Voor het ruimte-concept van het park

slingerend wandelpad) en vlakken (een laag met grote

heeft hij de geschiedenis gebruikt als grondstof voor een

ruimtes, bedoeld voor openluchtrecreatie). De opzet is

efficiënte en ludieke montage. De barok, het 1ge eeuwse

dat deze overlapping iedere onmiddellijke ervaring van

landschapspark, de CIAM en het "plan libre" zijn voor dit

structuur onmogelijk maakt en dat de ontstane restruim-

doel in het plan over elkaar heen gelegd.

ten en toevalligheden het "ontdekken" stimuleren.
De programma-onderdelen worden zo uitgevoerd en ge-

Zo opgevat heeft de architectuur vijf "dimensies". Im-

monteerd, dat het sensuele plezier van de ruimte botst

mers aan de bekende ruimtelijke dimensies kunnen we

met het intellectuele plezier van orde. Daarom besteedde

toevoegen : de factor "tijd" (de beweging) en de factor

Tschumi veel aandacht aan de wandelroutes, ondermeer

"betekenis" (de interpretatie, die we aan iets geven).
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Bernard Tschumi.
Pare de la Villette.
Punten, lijnen en
vlakken

Onder
ruimteconcepten
voor het park
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8ernard Tschumi,
spoorwegtracé
Opbouw in drie lagen
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In het ontwerp voor het spoorwegtracé van Rotterdam
heeft Tschumi ongeveer dezelfde benaderingswijze gevolgd als bij Parc de la Villette. (De ontwerpopdracht
voor het spoorwegtracé is een uitvloeisel van het plan
van de gemeente Rotterdam om een bovengrondse
spoorwegverbinding ondergronds te maken.) Ook hier
gaat het om lagen, die over elkaar heen worden gelegd:
lagen, die in "Iijnen" zijn samengebonden.
Het ontwerp bestaat uit een superpositie van drie lagen.
Allereerst een vijf verdiepingen hoog "spoorweggebouw", dat het tracé van het te slopen luchtspoor volgt.
Bovenop het gebouw is een wandel- en fietspad gepland.
Verder maakt hij op maaiveld-niveau, boven de plaats
van het nieuwe ondergrondse spoorsysteem, een strook
van onder andere parkjes, markten en zwembaden. Als
derde "Iijn" is een slingerend vier kilometer laag
"dubbeldekkers-torengebouw"
virtueel van aard is, omdat

gedac~t,

die overigens

dit gebouw alleen op die

plekken wordt gematerialiseerd, waar de omstandigheden dit mogelijk maken .
De lagen overlappen elkaar hier niet, maar vallen soms
samen. Omdat de "Iijnen" op elkaar betrokken zijn in het
ontwerp, levert het een eigen wereld op. Tschumi verwijst expliciet naar de lineaire stadsmodellen van Soria y
Mata, leonidov en le Corbusier.
De lagen in dit plan kunnen in theorie onafhankelijk van
elkaar bestaan. Het plan kan eigenlijk pas iets betekenen
als de lagen op elkaar zijn betrokken.
In zijn theaterontwerp voor de stad Tokio kunnen de
lagen niet meer als zelfstandige eenheden functioneren
(net als in het ontwerp voor het Parc de la Villette). In dit
ontwerp zijn de lagen vervangen door stroken, die naast
elkaar zijn gelegd. Het programma is uit elkaar gehaald
en gemonteerd in zeven stroken, die elk de hoofdactiviteiten en hun ruimten bevatten: 1. de glazen galerij, 2.
de verticale foyers, 3. auditoria, Viprooms en toiletten, 4.
de installatiestrook, 5. de podia, 6. werkplaatsen en
repetitieruimten , 7. kleedkamers en stafruimten.
De wisselwerking tussen de stroken maakt het mogelijk
om allerlei soorten verbanden te leggen, ook nieuwe.
Bemard Tschuml,

Gebeurtenissen, in de zin van voorstellingen en ont-

theaterontwerp
voor Tokio

moetingsplaatsen, doorkruisen de stroken en brengen er

Strokenconcept
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zo relaties in aan. Het geheel biedt een instrumentarium
dat door de gebruikers is te bespelen; te interpreteren.

Het ontwerp van Koolhaas voor het Parc de la Villette
heeft net als de plannen van Tschumi een filmisch
gedachte route. Het ontwerp is te beschouwen als een
strategie voor de behandeling van dit gebied, aan de
hand waarvan veranderingsprocessen zijn te begeleiden.
Het plan bevat vijf lagen . De eerste laag bestaat uit een
serie stroken met verschillende functies en beplanting.
Iedere strook heeft zijn eigen scenario en kan daardoor
een eigen sfeer en betekenis krijgen. De smalle stroken
zijn volgens een bepaalde methode voorzien van kleine
elementen, gebouwde voorzieningen voor algemeen gebruik. Dit is de tweede laag. De methode bestaat uit een
verdeling van puntrasters met verschillende maaswijdten . (het is een twee-dimensionale vertaling van de
lineaire stad die de Russische constructivisten hadden

Moisej Ginsburg,
verdeling yan voorzieningen

ontwikkeld, waarin de voorzieningen elk hun eigen fre-

in een linaire stad.
In het Nbewegingsdiagram ",

quentie hadden).

de modelmatige weergave
van het gebruik, wordt

De derde laag bevat circulatie- en verbindingssystemen.

alles wat vanuit het
programma herhaalbaar

De vierde laag omvat de bestaande en toe te voegen ele-

is vastgelegd ten behoeve

van de organisatie van

menten, met onder andere het museum, het entreege-

leef- en productieprocessen.
De diverse. herhaalbare

bouw, het muziekgebouw en het grote bos. De laatste

elementen worden ten
opzichte van elkaar

laag bestaat uit verbindingen naar buiten van verschil-

georganiseerd. De noodzaak
tot de ontwikkeling van

lende aard. zoals een kabelbaan.

typen is begrijpelijk
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Rem Koolhaas.
Pare de la Villette
Een maquette van het centrale
gedeelte van het park

Rem Koolhaas.
Pare de la Villette
Vijf lagen
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Pare de la Villette, stroken
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StedebouwkundlQ plan IJ-plein,

De superpositie van de vijf lagen resulteert in een rijke

Het is een werkwijze die overeenkomsten vertoont met

textuur met een grote mate van veranderlijkheid in het

het scenariodenken van de groep Superstudio en het

programma.

werk van Hejduk met zijn scenario's en maskerspelen uit

Er is in het plan geen overkoepelende figuurlijke vorm,

de jaren zeventig.

daardoor desoriënteert het. Aan de andere kant zorgt het

Het strokenconcept had Koolhaas reeds eerder beproefd

ritme van de herhaalde stroken voor een minimale sa-

in het V-plein-ontwerp voor Amsterdam- Noord. De stro-

menhang.

ken bestonden hier uit openbaar gebied en woonbe-

Het is aan de bezoeker om het verhaal te schrijven, door

bouwing. Beide elementen werden "onder curatele"

of binnen één sfeer te blijven, danwel een reeks sferen te

gesteld om het programma te ensceneren. Dat hield

doorlopen. De gevolgde strategie kan echter alleen flexi-

bijvoorbeeld in dat de ontsluiting van de blokken en de

biliteit verkrijgen, indien vooraf alle relevante program -

compositie van activiteiten, zoals de plek voor het

mapunten en verlangens zijn geanalyseerd en gecatego-

schaatsen, werden vastgelegd . Evenals bij La Villette

riseerd. De ontwikkelde scenario's zijn daarbij een middel

heeft de route dwars op de stroken, analoog aan de film,

om beelden te kunnen ontwikkelen.

het karakter van een beelden reeks.
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Programma en beeld zijn dus nauw met elkaar verweven. De werking schuilt in een vastleggen van (soms rituele) gebeurtenissen: de stad als theater.
Het systeem van stroken en verbindende routes heeft
Koolhaas beschreven in zijn boek "Delirious New Vork".
De hierin geciteerde wolkenkrabber, de Down Town
Athletic Club, is in feite een verticale uitvoering van deze
strokenopzet. Elke étage in het gebouw heeft zijn eigen
programma, zijn eigen scenario, waarvan de sequenties
door de liftstops worden bepaald. De club is bestemd
voor mannelijke vrijgezellen, die daar zowel kunnen
sporten als wonen . Er is ruimte voor o.a. handbal,
squash, golf. medisch baden, zwemmen, drinken en
dineren. Door het opvoeren van de programma's tot
voorbij het functionele, probeert Koolhaas confrontaties
en nieuwe syntheses uit te lokken.
Het is dezelfde wijze van werken, alleen met andere middelen.

Downtown At hletic Club,

ge etage.
Naakt oesters eten
met bokshandschoenen aan

118

DE READY-MADE
In de 18e eeuw, maakten Piranesi en Durand al ontwerpen met behulp van losse elementen. Durand onderzocht
de mogelijkheid om zonder een overheersende grondtoon architectuur uit haar eigen compositie te genereren,
opdat het verschil in toon tot uiting kan komen. Hij modificeerde op zijn manier historisch overgeleverde hoofdvormen en stijlonderdelen zodanig, dat zij tot bouwstenen van een universeel schakelbaar en varieerbaar ontwerpsysteem

voor

gebouwen

complexen

konden

dienen. "Het verschil tussen de elementen moet dan in
staat zijn om een architectuur voort te brengen, die zich
onttrekt aan de traditie van de imitatie" en zo, volgens
Van Zeyl, "treedt poëzie op binnen het overwinnen van
de representativiteit van architec-tuur en het present
stellen van haar materialiteit".3 Het gaat hier dus om het
vinden van de unieke combinatie met behulp van
bestaande structurele elementen. De bedoeling was het
grote aantal schakelmogelijkheden te tonen, met behoud
van de betekenis van de vorm. Hieruit spreekt een afstandelijke houding ten aanzien van de uiteindelijke
vorm. Geheel anders is dit bij Piranesi, in diens 11
Campo Marzio (het Marsveldl en de Carceri waar de
vorm juist inzet is voor een polemiek; Piranesi wil verwarren. Ook de werkwijze van beiden loopt uiteen; bediende Durand zich van kenbare grootheden, Piranesi
daarentegen werkte met fragmenten, niet kenbare
grootheden. Deze van oorsprong uit Venetië afkomstige

Du"nd.
ontwikkelde

kunstenaar-archeoloog heeft zich een groot deel van zijn

entree

leven bezig gehouden met de stad Rome. Piranesi maakte uit archeo-Iogische brokstukken een beeld van het
oude Rome, waarbij hij soms naar eigen inzicht een
gevonden gebouw of gebouwdeel dupliceerde.
Het meest treffende is dit te zien in het in 1762 versche-
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nen Marsveld, een voormalig militair oefenterrein uit het

waarop de humanisten zich beriepen, waren voor

antieke Rome, dat later is volgebouwd. Het "ontwerp" is

Piranesi slechts een kennisreservoir, waaruit je een les

gedeeltelijk gereconstrueerd en gedeeltelijk gefan-

kunt leren, maar waaraan je geen uitgangspunt kunt

taseerd en bestaat uit een spectrum aan fragmenten, die

ontlenen. In de etsen van het Marsveld gaat het er niet

ieder voor zich voldoen aan hun eigen regels van axi-

om de realiteit, maar de gefragmenteerdheid van de stad

aliteit, orthogonaliteit of compositie. Niet gehinderd

te benadrukken. Ieder stukje werkelijkheid

door voorschriften zijn ze, in een complexe montage,

omgeven

naast elkaar gelegd. De samenhang wordt ontleend aan

bestaan en zijn gefantaseerd, of zoals Dal Co het uit-

de onderlinge grenzen. Piranesi gebruikte deze voor die

drukt: "De stad wordt geciteerd. Piranesi creëert een

tijd geheel nieuwe techniek om de grote schaalver-

soort Babylonische constructie, waar alle fragmenten

schuiving in de kunstmatige schepping van het verleden

voortdurend en absoluut worden aangevallen door

te tonen.' De eenheid van het beeld en dus de har-

andere fragmenten, afkomstig uit andere verledens, uit

monie

de voorstelling werd verstoord, omdat hij

andere talen, uit andere tradities".5 Rome is voor Piranesi

duidelijk wilde maken dat de bronnen hiervan ter dis-

een schijnwerkelijkheid. Die heeft hij willen uitdrukken.

cussie stonden. Het stelsel van waarden uit het verleden,

De architectuur ziet hij primair als een instituut dat deze

de bronnen van de Romeinse en de Griekse cultuur,

droom kan verbeelden.

in

Piranesi.

Marsveld
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wordt

door onwerkelijkheid, door dingen die niet

In tegenstelling tot Durand, die vanuit de synthese gedachte werkte, monteert Piranesi zijn fragmenten zo, dat
ze werken vanuit het verschil, evenals de "cut" bij de film
dat doet. Bovendien worden de fragmenten uit hun context gehaald, als het ware gedemonteerd.
De methode van de-montage, van herplaatsing, werd later door de Surrealisten opnieuw "ontdekt" . Zij gebruikten het middel om een doorbreking van het traditionele
genieten te bewerkstelligen, om zo de niet leesbare werkelijkheid te ondergaan. Het schokeffect dat hiermee gepaard gaat, werd gebruikt om het aura dat de traditionele kunst buiten het alledaagse leven plaatste te vernietigen. 6 Zij ontdekten dat één enkel voorwerp, losgemaakt
uit het kader van gewenning en geheugen en uit zijn
door het intellect vastgelegde hokje in de menselijke
psyche, een sterke uitdaging kon betekenen om deze
beelden uit het onderbewustzijn op te roepen. Ieder object dat van zijn natuurlijke omgeving wordt geïsoleerd,
roept ten aanzien van vorm en inhoud onwezenlijke
associaties op, die het vertrouwde beeld van de werkelijkheid in diskrediet brengen en die zelfs uit de meest
gewone objecten een wereld van fantasieën doen loskomen.

Marcel Duchamp, ready·made

"Roue de Bicyclette" 1913

Deze eigenschappen belichamen de door Marcel Duchamp en anderen bedachte ready-mades. Ready-mades
zijn geënsceneerde objecten afkomstig van de industrie.
Deze "tentoongestelde industrieproducten luiden een
fantastisch schouwspel in waaraan de mens zich ter verstrooiing overgeeft" (Walter Benjamin).' De ready-made
is een eigenaardige combinatie. Hij biedt zich aan als
een esthetisch object zonder esthetische argumenten en
drukt de "ontmenselijking van het kunstwerk" uit
(Duchampl. door een handelswaar te kijk te zetten.
Het principe van de ready-mades is in wezen ook door
Piranesi toegepast. Dal Co heeft het dan ook in zijn lezing "architectuur als tekst"· over de transformatie van
herinneringen tot "ready-made objecten" als hij de techniek van Piranesi behandelt.
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De-montage is een thema dat tegenwoordig veel en op

niek van de montage om te " snijden" in de stad en zo de

geheel verschillende wijzen wordt toegepast, variërend

realiteit aan de orde te stellen om net als de filmsnede

van de met betekenis geladen "houten" kolommen in de

het denken te ondervragen. Duchamp wilde in zijn ruim-

Kunsthal van Koolhaas tot de "recycling " van een be-

telijke installaties het louter visuele waarnemen over-

staande hefbrug door Luc Deleu.

winnen en plaats maken voor een tastende beweging

In het project "de Hef" in Rotterdam toont Deleu dat een

van de geest en alle zintuigen tegelijk.

kritische ondervraging het beeld uit zijn bestaande con-

Uit dit alles spreekt een verlangen om datgene wat wij

text kan halen zonder oppervlakkig te worden . Zijn voor-

gewoonlijk oppervlakkig waarnemen diepte te geven en

stel om de hefbrug over de Koningshaven in haar hoog-

om naar het oorspronkelijke, ongeconditioneerde "zien"

ste stand te veranderen door er een plein op te installe-

terug te keren.

ren met kantoren van de Burgerlijke Stand zet zowel de

Het is op deze dubbele weg, waar de poëzie haar metho-

vorm als de functie onder spanning en daagt de realiteit

dische kracht bewijst.

uit. Deleu stelt de technologie ter discussie, maar ook de
cultuur van onze maatschappij en wijst tegelijk op het

De Grieken hadden een liefde voor de verschijning. AI

prachtige uitzicht en op het verschil in schaal. Hij refe-

hun mythen en in een later stadium hun filosofie draai-

reert aan datgene wat altijd al aanwezig is in de dingen

den rond dit fenomeen . Onze hedendaagse cultuur lijkt

en hun relaties. Het gaat Deleu om een scherpe blik die

echter zijn passies te ontlenen aan de verdwijning. De

werkelijk doorsnijdt, eerder dan om een volledig over-

beelden van nu ontlenen hun "magie" aan het weggela-

zicht.

ten element. De passie voor het virtuele is daarmee de

Koolhaas, Tschumi, Piranesi en Deleu gebruiken de tech-

passie voor het weggelatene, voor dat wat verdwenen is.

Rem Koolhaas,

houten kolommen
in de Kunsthal

Solar do Unháo,

Museu de Arte Popular,

Salvador 8ahla
Aansluiting trede en boom

is afgeleid van de wielconstructie
bij oude ossewagens
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Luc Deleu. "hefbrugrecycling"
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Thema

Montage
- De-realisatie door
beweging

Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerper

Interieur
81ackbum House, Londen
Peter Wilson

Het huis bestaat uit een

deze ruimte is deels naar

ketting van ruimtelijke en

buiten geschoven om zo-

vormgegeven episoden, die

doende genoeg zon en licht

al beginnen als men door

naar binnen te laten vallen.

de voordeur binnenkomt.

Aangekomen op de boven-

Via een L-vormige smalle

ste verdieping wordt de

trap loopt men naar een hal

'stenen doos' gevuld met

met vreemde afmetingen,

een lange witte ruimte, met

te breed voor een gang en

als enige articulatie de balu-

te klein voor een kamer.
Het krachtigste element in
deze ruimte is de in een

strade om het grote trapgat. De ruimte baadt in helderheid. In het plafond is

punt eindigende naar voren

een sleuf gemaakt voor

stekende achterkant van

daglicht. Het licht en de

een houten trap. In de

ruimte in het trappenhuis

wand van de hal leidt een

zorgen ervoor dat de ruimte

deur naar het dubbelhoge

niet te smal en tunnelachtig

trappehuis. Deze ruimte is

aanvoelt.

het toppunt van gebundel-

Het hele gebouw ademt

de kracht: een trapgat dat

een surrealistische sfeer

_ 1LIJ___________________ JL ______ . ____________

Jl. ---_______________ .u____ ---______________ .1 :r
(

plotseling een intens ge-

uit. Men krijgt de vreemde

voel van licht en vrijheid

sensatie het gevoel te heb-

geeft na de "benauwde"

•

~

ben dat men tijdens de

ervaring van de binnen-

tocht telkens kleiner dan

komst. De glazen pui in

weer groter wordt.

trap vanaf de entree

,
,

,

I __________________ J

Tweede verdieping

eetkamer

hal

10

keuken

slaapkamer

11

vitrine

badkamer

12

'Shlpshaped Seat'

vide

13

stalen balkon met

berging

14

hifi-kast

woonkamer

15

'Primitive CD Cupboard

studeerkamer
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(

'Electrical Control Box'

r-----

!

Eerste verdieping
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Thema

Montage
-AType ALEXIS-naald: de
lange dunne verhouding
(breedte x hoogte 1:51
leent zich goed voor
accentuering en bepaling van ritmiek. De naald
heeft een grondoppervlak van 12 x 12 meter
en een hoogte van 60
meter, onderverdeeld in
20 verdiepingen. Dit
type is geschikt voor

- Compositie regels en
typen
Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerpers

Exterieur
Scheldekade in Antwerpen
Jeroen van de Ven en
Paul Bisseling

zowel wonen als voor

Tengevolge van de schaal-

ruimtetypen, die door regel-

zakelijke functies (kantoren, hoteli.

vergroting in de scheep-

geving eigen uiteenlopende

- B-

vaart zijn momenteel de

series vormen. De architec-

havenactiviteiten van de

tonische uitwerking volgt in

Type CLiFF BARN ESstomp: de hoge stompe
verhouding moet gezien
worden als een lager
accent, een basnoot in

wereldhavenstad Antwer-

verhouding en ambiance

de ritmiek De stomp
heeft een grondopper-

pen voornamelijk ten noor-

een compositiemodel van

den van de stad tot aan de

gebouwen en ruimten, ont-

Nederlandse grens gecon-

sproten aan en gedateerd

centreerd. Daarmee is de

door soapseries. De mas-

vlak van 20 x 20 meter
en een hoogte van 30
meter, achtereenvolgens
foyer. acht verdiepingen
bestemmingsfunctie,
bekroningsruimte (penthouse, private club,
bedrijfskantine, etc.1
Ook dit type is
multifunctioneel.

congestie van de ScheIde-

sa's van de gebouwen wer-

kade en de aangrenzende

den eerst in abstracte ter-

dokgebieden in een verla-

men bepaald door hun ver-

tenheid opgelost. Slechts

houdingen en karakteris-

enkele opstallen verwijzen

tieke eigenschappen te

naar een vergane glorie.

benoemen: lange dunne,

Het eerste plan voor de

hoge stompe, hoge smalle

Scheldekade en de aan-

schermen en balk-vorm i-

grenzende Noorder- en

gen. Deze zijn vertaald in

Bij; de multifunctionele
gébouwen is de functie
afleesbaar aan de kleur
van de vlag/vaan.

Zuiderdokken van Antwer-

een typologie: type ALEXIS-

ping vier appartementen

de verschillende typen. De

pen is ingezet als een her-

naald, type CLiFF BARNES

met als karakteristiek: de

ratio van de regels is dat

dynamiseringsvoorstel, een

-stomp, type schijf, type

open keuken, de geur van
"microwaved' chinees

hernieuwde koppeling van

portiek, type herenhuis en

de stad aan de stroom als

type CASA BELGA. Twee

eten alom verspreidend.

verwijzing naar de ontman-

gebouwen zullen hier kort

De regelgeving is vastge-

telde havenactiviteiten. Het

worden besproken.

legd door compositieregels

voorstel gaat uit van een

Het 'hoge dunne' gebouw,

die voor het gehele plan

formeel idee, een band

de ALEXIS-naald, herbergt

geldig zijn. Deze regels

de compositie van alle elementen optimaal in hun
karakteristiek tot hun recht
komen. In het eerste plan
voor Antwerpen, 'een
band met zeven stroken',
is het vertrekpunt de

evenwijdig aan de Schelde

een extravagant apparte-

hebben enerzijds betrek-

rationele herhaling van het

met zeven stroken, elk met

ment per verdieping, dat

king op de indikking van

type dat door complexiteit,

een eigen programmatische

direct per lift in de woon-

het Scheldekadegebied in

overlappingen en hiërar-

lading. Deze lineaire struc-

kamer wordt ontsloten. De

relatie tot haar skyline, an-

chische verhoudingen, in

tuur, die de karakteristiek

CLiFF BARNES-stomp, het

derzijds hebben de regels

gedaante en waarde, een

van het plangebied volgt, is

'hoge dikke' gebouw oogt

gekoppold aan gebouw- en

modaler en kent per verdie-
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betrekking op de relatie
tussen en de plaatsing van

dynamiek en ontregeling
van relaties oplevert.

~ HFH o

h

COMPOSITIE REGELS:
De compositieregels die over het gehele plan geldig zijn, zijn onderverdeeld in
twee schaalniveau's. Het eerste kleine schaalniveau heeft betrekking op het
indikkingsmodel van het Scheldekadegebied; het tweede grote schaalniveau staat
in relatie met de skyline. De rede, voor het opstellen van deze regels is dat de
compositorische elementen qua karakteristiek optimaal tot hun recht komen.
Compositieregels:

A Transportstrook en doorgangen blijven volledig vrij van bebouwing,
Geen bebouwing op de middenstrook behoudens de afsluiters, vormgegeven
door de Casa Belga.
Op de kadestrook komen alleen hydrofiele functies voor
Overige bebouwing komt alleen voor op de twee bebouwingsstroken en inci~
denteel op de waterstrook.
Casa Belga staat altijd tussen of op de hoek van een aantal herenhuizen.
De CB-stompen staan nooit in dezelfde bebouwingsstrook naast elkaar, naast
de A-naald of naast de sch ijf.
Een opeenvolging van 2 of meer A naalden is uitgesloten.
De schijf is lineair uitbreidbaar en kan ook in verdubbelde vorm voorkomen. Dit
type wordt alleen in bebouwingsstrook twee gerealiseerd.
Tegenover een A-naald of een schijf komt nooit een CB-stomp voor.
Een concentrische ruimte, die gelegen is aan de kadestrook, bevat altijd een
hydrofiele functie.
De middenstrook kan, mede door de aanwezigheid van de tuinen bij de herenhuizen, een groenlandsehap bevatten.

De lineairiteit van de transportstrook wordt versterkt door een evenwijdige
bomenrij, trambaan en fritorama.
B - Iskyline regelsl
De totale skyline kent 3 extreme accenten te weten; het bestaande centrale
binnenstadsaccent, de kathedraal, het symbool van het nieuwe zakencentrum
in de Zuiderdokken en het symbool van het hoogstedelijke leven in de
Noorderdokken
De karakteristiek van de historische geleding van de stad blijft aanwezig door
het ontzien van een bepaald gedeelte lin dit gedeelte zijn alle tijdperken afleesbaar) van het aanzicht. De langgerekte kadestrook hiertussen wordt beheerst
door een ritmiek gevormd door accenten en non -accenten.
De skyline wordt versterkt en gedynamiseerd middels de fritorama.
Het compositiemodel, bestaande uit de tYPologie en de compositieregels vormt
samen met de conceptuele aanzet het concept voor de planuitwerking.

N.B.!

Omdat in het compositiemodel alleen rekening gehouden is met abstracte
situatieve gegevens, komt het compositiemodel in deze vorm niet voor.
Het is een abstracte weergave die in de planuitwerking geconfronteerd
wordt met de specifieke situatieve eisen/gegevens

Uitzonderingen bevestigen ook hier de regels.
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Montage
- Interface

Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerper

Steden en dan met name

Exterieur en interieur
Theater, Delft
Wiel Arets

een ingang onder het

binnensteden kunnen wor-

maaiveld geleid zodat er

den beschouwd als pogin-

ruimte vrij is op de begane

gen om de huid van de
aarde te vervangen door
een kunstmatig gecreërde
huid, die chirurgisch op het
aardoppervlak is geënt.
Het leven zelf en het aardoppervlak worden door
middel van de architecto-

grond voor de voetgangers. Beide stromen ontmoeten elkaar in de gekromde entree hal. De bezoekers komen, nadat ze
hun jas in de langwerpige
garderoberuimte hebben
afgegeven in de grote

nische inkerving met el-

transparante foyerruimte.

kaar verbonden.

Daarna kan via twee hel-

In het theaterontwerp,
maar ook in het andere
werk van Arets speelt

lingbanen de grote zaal
worden bereikt. Vanuit de
transparante foyer wordt

deze benadering van de

de bezoeker geconfron-

huid een belangrijke rol.

teerd met een doorschij-

Daarnaast wordt het be-

nende huid om daarna de

Theater, foyer, garderobe,

hij daarom de publiekscir-

grip stroom geintrodu-

dichte theaterzaal binnen

bar en theaterplein functio-

culatie deel uitmaken van

neren namelijk zowel zelf-

het leven van de stad en

standig als in relatie tot

het theater, het leven dat

ceerd. Onder stromen

te gaan. Een ritueel dat de

ties te bewerkstelligen.

In het theaterontwerp laat

worden behalve verkeers-

bezoekers moet verande-

stromen ook communica-

ren van gewoon publiek in

elkaar.

tiepatronen begrepen; in

theaterpubliek. Van belang

Arets' ontwerpstrategie is

beelding en realiteit.

principe alles wat met cir-

zijn niet alleen de honzon-

gerelateerd aan de opvat-

De snede is bepalend voor

culatie, routes en met rela-

tale bewegingen die stad

ting dat architectuur de

de aard van het grensvlak,

ties tussen mensen, tus-

en gebouw op elkaar be-

status van interface heeft,

zowel in horizontale als in

sen mens en machine
heeft te maken.

trekken, maar ook de verticale bewegingen die de

zich afspeelt tussen ver-

hetgeen wil zeggen dat

verticale zin. Omdat de

het gebouw grens vlak is

snede hier meer is dan

Huid en stedelijke infra-

drie lagen, waaruit het ont-

tussen mens en omge-

alleen een fysieke ingreep

structuur komen samen in

werp is opgebouwd, door-

ving. Dit houdt in dat ge-

in de huid, is het ontwerp

de problematiek van de in-

Snijden en verbinden.

bouwen context op het

te omschrijven als een

gang. Het publiek dat met

Beide bewegingen hebben

programmatische vlak met

de auto gaat wordt naar

tot doel vergankelijke rela-

elkaar worden verbonden.
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snede in het concept van
de stad.

linksboven·
Doorsnede over de foyer en de
toi letten

Situatie

Bega ne grond:
11 . Entree
12. Artiesteningang

Plattegronden

13. Fietsenberging

Tweede verdieping:

14. Kassa

1. Theater

15. Garderobe

2. Toneel
3. Prolectiekamer

16. Telefoon

4. Kleedruimte

17. Toiletten

5. Natte ruimte

18. Foyer
19. Bar

6. Lift

20. Kleine theater

7. Hellingbaan

Souterrain:

Eerste verdieping :

21. Binnenplaats

8. Kleedkamer
9. Toiletten
10 Ba lkon
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Stellen we ons het volgende voor: een berglandschap,
een ravijn en een brug. Midden op de brug een groepje
mensen. Eén van hen bevindt zich aan de buitenzijde van
de railing. Hij laat los, springt en stort zich in de peilloze
diepte. Echter ruim voordat de persoon in kwestie het fatale contact met de aarde hervindt wordt zijn val geremd
en afgebroken. Hangend aan een "superelastiek" zweeft
hij tussen hemel en aarde. Het beeld herkennen we als

6 Het sublieme

een beschrijving van het fenomeen "elastiekspringen".
Volgens velen het zoveelste bewijs van de decadentie
van de post-moderne mens, wiens leven alle richting
heeft verloren; de mens, die nog slechts door geslachtsen doodsdrift wordt voortgedreven. Maar is dat zo?
"Geen emotie berooft de geest zo sterk van al zijn mogelijkheden om te handelen en te redeneren als schrik. Omdat schrik beduchtheid voor pijn en dood is, werkt schrik
op een manier die op werkelijke pijn lijkt", schrijft
Edmund Burke,' en: "Wanneer gevaar of pijn ons te na
komen, roepen ze bij ons geen enkele verrukking op. Ze
zijn dan eenvoudig schrikwekkend. Maar op zekere afstand en met zekere nuances kan het iets verrukkelijks
zijn en is het dat ook, zoals we dagelijks ervaren".
Wie deze woorden overdenkt zal geneigd zijn Burke gelijk te geven. Schrik, variërend van spanning tot angst, is
een veelgevraagd artikel, dat in grote hoeveelheden
wordt aangeleverd door de amusementsindustrie. Het
onderwerp van Burke's schrijven is echter niet zozeer de
menselijke emotie, en nog minder de amusementsindustrie, maar de kunst en de architectuur. In zijn "Philosophical enquiry into the origin of our ideas on the sublime
and beautiful" uit 1757 schreef Burke de oorzaak van
deze mengeling van verbijstering en huiver toe aan wat
hij "het sublieme" noemde.
De ideeën van Burke zijn van grote invloed geweest.
Voorbeelden van Burke's ideeën zijn ontwerpen van
Lequeu, Boulleé en Piranesi, wier architectuurtekeningen
vervuld zijn van duisternis en het ruïneuze. Het is een
architectuur, waarin een fascinatie lijkt opgesloten voor
datgene wat zich niet in een voorstelling laat vastleggen.
Zij allen willen, evenals Burke, de architectuur bevrijden
van het klassieke schoonheidsbeeld van proporties, verhoudingen en harmonie.
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij het sublieme tegenover het schone stellen. Latere theoretici hebben dit
onderscheid verworpen en beschouwen het schone en
het sublieme als de stam en de takken van dezelfde
boom.
Een precieze definiëring van de formele kenmerken die
met het sublieme corresponderen zijn niet te geven,
omdat het een beschrijving is van een ervaring. Accenten
kunnen daardoor verschillen. We zouden het in meer algemene termen kunnen definiëren als een proces van
waarneming, waarin de aanvankelijke dreiging wordt opgelost in het genot op het moment, dat we ons er een
denkbeeld over hebben gevormd.
De draagwijdte van de idee van het sublieme ligt in de
spanning tussen het verlangen naar representatie en de
moeilijkheid om deze te realiseren. Dit spanningsveld ligt
opgesloten in het probleem om de onmetelijkheid, de
leegte, de stilte, de duisternis, het imponerende in één
object voor te stellen . Daarmee wordt een beroep
gedaan om het uiterste te vergen van ons voorstellingsvermogen. Het te aanschouwen object dreigt voor
ons gevoel macht te krijgen over de geest. Omdat de
begrippen nut en schoonheid hier niet van toepassing
zijn, vervalt het referentiekader en krijgt de ervaring een
dreigend karakter. Het is een spel van macht en onmacht,
waarin het onvermogen van de mens tot volledige
beheersing uitgangspunt wordt.

Een goede illustratie van sublieme effecten is de Villa
Malaparte. In één van de minst toegankelijke delen van
Capri, hoog op de Punta Massullo die de Middenlandse
Zee inpriemt, slechts bereikbaar na een kilometers lange
wandeling door de wildernis of met een boot gevolgd
door een steile klim tegen de klif, ligt de Villa Malaparte,
genoemd naar de opdrachtgever-bewoner, de excentrieke schrijver Curzio Malaparte . Het is deze barre klim
of deze urenlange tocht in de hitte tijdens het middaguur, in combinatie met de wetenschap dat het eindpunt
binnen bereik is, dat de bezoeker tot het uiterste wordt
getart. De vergelijking met het elastiekspringen dringt
zich op.
Villa Malaparte, Capri 1939

De villa is gebouwd tussen 1938 en 1942. Wat de villa uit-
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Villa Malaparte
Boven: zuid-westgevel
Middenlinks: noord-westgevel
Middenrechts: zuid-oostgevel
Onder: plattegrond 1everdieping
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Villa Malaparte,
uitzicht vanuit
centrale hal

trap. Gaat men deze op dan komt men via een kleine
houten deur in het hoofdvertrek, de centrale hal. Alles in
of van deze ruimte lijkt buiten proportioneel en dubbelzinnig. De ruimte wekt de indruk leeg te zijn en door de
natuurstenen vloer eerder buitenruimte dan binnenruimte te zijn. De grote afmetingen versterken het effect van
een ongezellige ruimte, die niets weg heeft van het begrip "woonkamer" . Het is meer een grote plek, die afstand schept en waar de gasten vreemden blijven of
spelers in een toneelvoorstelling, die door Malaparte is
geregisseerd. Men ervaart een destabilisatie van begripstraalt is macht. Juist daar, op die positie, trotseert zij de

pen als schoonheid, functionaliteit en wonen .

woestheid van de omringende

natuur en provoceert

De grote ramen, waarachter zich het landschap ont-

deze zelfs. Dit wordt nog benadrukt door het felle con-

vouwt met de onmetelijke zee, de grillige kustlijn en de

trast van het dieprood van de villa met het blauw, grijs

Faraglionirotsen kaderen het uitzicht in, waardoor de

en groen van hemel, water, rotsen en begroeiïng, welk

villa zich de grootsheid ervan toeëigent en maakt tot het

effect nog intenser wordt door het genadeloze licht van

decor van haar eigen handeling . Het uitzicht is gesubli-

de zon. De in zwijgen gedompelde architectuur van de

meerd in een voorstelling van het landschap, dat sur-

villa is te lezen als een gevangenis, een scheepsdek, een

realistisch is omdat het veraf en bevroren lijkt en door de

offerplaats of een amfitheater. Door de schijnbare afwe-

ramen tot een markant schilderij wordt. (De brede

zigheid van alle normale referenties lijkt de vorm de be-

houten omlijsting van de ramen kunnen we beschouwen

zoeker beurtelings te willen aantrekken en af te stoten.

als een versmelting van klassieke en romantische invloe-

De zelfverzekerdheid, die de villa uitstraalt, leidt in het

den). Sommige ramen zijn verdiepingshoog. In deze

interieur tot een gevoel van de-realisatie of beter gezegd

ramen kan men zitten. Van buiten tonen de ramen leeg.

tot de-locatie. Een bezoek aan de hoofdvertrekken zal dit

De schaarse meubelstukken in de ruimte versterken door

duidelijk maken.

hun uitvoering het effect van vervreemding. Zo is de tafel

De hoofdvertrekken bevinden zich op de eerste ver-

gemaakt van restanten van stenen, klassieke kolommen

dieping. Deze is te bereiken met een traditionele houten

en een massief houten plank.

Interieur
centrale hal

133

Hoogtepunt in deze manipulatie vormt een venster in de

niets meer over, omdat Malaparte een meer dan gemid-

achterwand van de haard, waardoor men door de vlam-

delde bemoeienis had bij het ontstaan van de villa. Ook

men heen de zee kan zien branden.

tijdens de bouw zijn er op zijn aanwijzigingen verschil-

Vanuit deze ruimte leidt een gang dieper de villa in, naar

lende veranderingen doorgevoerd. Vooral deze omzettin-

de slaapkamers van Malaparte. Pas hier achter ligt de

gen, die soms tot gevolg hadden dat er gesloopt moest

werkkamer van de schrijver, ontsloten vanuit zijn slaap-

worden, maken deze villa tot een eigenzinnig ervarings-

kamer. De ligging van deze kamer roept associaties op

project. De totstandkoming is te beschouwen als een

met de spin in zijn web. Het is een gevoel waarvan de

sublimatie van de ideeënwereld van een schrijver, waarin

gehele villa is doortrokken.

deze keer niet het papier maar de materialiteit van de

In de werkkamer aan de kopkant zijn ramen aange-

ruimte het medium was om zijn verhaal te kunnen ver-

bracht, die uitkijken op de horizon. Van buiten gezien

tellen.

lijken de ramen net holle ogen, die de beschouwer

Het is niet aan de plattegronden of de doorsneden af te

blijven volgen over zee, lang nadat hij zich heeft

lezen dat het gebouw zo bijzonder is. De later opgeme-

afgewend van de villa. Alom voelen wij ons opgenomen

ten ruimten zijn eerder saai dan opwindend. De beteke-

in een machtsspel, dat de bezoeker in de ban houdt.

nis van de door ervaring tot stand gekomen villa is niet

Rudolf Schmitz schrijft over deze villa; "Curzio Malaparte

te beoordelen op grond van de bekende tekentechnieken

en zijn bouwondernemer uit Capri hebben een ruimtelijk

en bekritiseert daarmee de gebruikelijke wijze van

lichaam ontworpen, dat alleen vanaf een afstand als

ontwerpen.

geheel waargenomen kan worden. Dichtbij ziet men
alleen details; de architectuur onttrekt zich aan het oog.

De opvattingen van Burke kunnen we plaatsen tegen het

Ook kan men in het interieur geen verbanden leggen met

licht van zijn tijd: de Romantiek. Toch is volgens de

het exterieur en vice versa. In het gebruik echter konden

filosoof Jean-François Lyotard bij Burke de kiem aanwe-

de bewoners, die op de geometrische huid van dit

zig van de hedendaagse moderniteit. Daarmee bedoelt

bouwlichaam liepen of door zijn ogen keken, een stimu-

hij dat er aandacht kwam voor het niet beeldende, het

lerende ontstoffelijkheid ervaren. Deze architectuur gaat

betekenisloze in de zin van het picturale. De juistheid van

over het overschrijden van grenzen en overgave"}

deze bewering is te vinden in het werk van sommige

Van het schetsontwerp van Adalberto Libera is bijna

Noord-Europese kunstenaars uit de periode van de

Cas par David Friedrich,

"Der Mönch am Meer"

Romantiek. Het schilderij "Der Mönch am Meer" van
Caspar David Friedrich uit 1809 is hiervan een voorbeeld. Het beeld toont een enkele figuur, een Capucijner
monnik, tegen een doorgaande horizon. Via de rug van
de monnik kijken we naar een afgrond. Het schilderij is
verder verstoken van objecten of een verhalende
gebeurtenis.
De aanwezigheid van onder andere een statische figuur
in het centrum van de voorstelling maakt de compositie
zo, dat een sterke individuele beleving van het één zijn
met het oneindige mogelijk wordt. De figuur is te
beschouwen als een toeschouwer in de wereld en hoort
bij ons, niet bij het landschap.
Het individu wordt hier geplaatst tegen het overweldigende universum en is vervuld van ontzag.
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Wat opvalt is de leegte op het doek bij Friedrich, die het

Barnett Newman,
"Who's afraÎd of red yellow and blue"

gevolg is van een weigering om de gebruikelijke formele
middelen toe te passen en zo een zoektocht naar het
goddelijke te ensceneren. Friedrich maakt gebruik van
symbolen: de monnik, de afgrond, de mist, de woeste
natuur. Zetten we hiernaast het schilderij "Who is afraid
of red, yellow and blue" van de schilder Barnett Newman
uit 1968 dan begrijpen we, ondanks het grote verschil, de
overeenkomst, namelijk het wegwissen van het beeld en
zijn beperkingen. Anders gezegd: het subject wordt verlaten ten gunste van de verleiding van het object.
Bovendien is er in beide gevallen sprake van een directe
betrokkenheid van de beschouwer bij de voorstelling. Bij
Newman worden de toeschouwers geïmponeerd door de
afwezigheid van een voorstelling en door de enorme
afmetingen van het doek (543 x 245 cm.). De naam van
het schilderij geeft al aan dat we niet bang moeten zijn
om te verdwalen, te verdwalen in iets dat bijna mystiek
aandoet. 3 Het was zijn bedoeling om met dit grote formaat doek gestalte te geven aan de krachten van de
schepping. De twee "zips" (flitsen), zoals Newman de
verticale strepen noemde, bepalen de proporties van de
compositie.
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Het imponerende effect wordt nog versterkt door de

ontwapend". Er is geen voorkennis nodig om het effect

rode kleur en de structuur van het verfoppervlak ; het

te kunnen beleven, althans indien we hiervoor open-

gehele oppervlak is opgebouwd uit wel twee miljoen

staan. Soms worden we via de titel op het spoor gezet,

verfstippen. Tactiliteit geeft het effect van de voorstelling

maar niet altijd lukt het. Kunst is een specialisme gewor-

cachet. Aan de compositie wordt een element toege-

den net als wetenschap. Volgens de Franse socioloog

voegd, dat deze op zijn beurt kan verdringen. Dit ge-

Pierre Bourdieu hebben we voor elke levenssfeer een

schiedt in versterkte mate door een doek van een korte

code ontwikkeld die we moeten leren kennen om ervan

afstand te bekijken. In 1950 zei Newman bij de opening

te kunnen genieten. Dat is zo bij het aanschouwen van

van een tentoonstelling van zijn werk: "Th ere is a ten-

het schilderij van Friedrich, maar ook bij Newman.

dency to look at large pictures from a distance. The large
pictures in this exhibition are intended to be seen from a

Waar het schone berust op het evenwicht tussen onze

short distance". Het beeld komt zo los van de omgeving

verbeelding en ons verstand, daar brengt het sublieme

en krijgt een sterke betrokkenheid in zich zelf; het beeld

het conflict tot uitdrukking tussen onze verbeelding en

gaat "trillen".'

het absolute, en weerspiegelt aldus in eerste instantie

Het schilderij ontleent zijn primaire werking niet, zoals

een "negatieve lust" .

bij Friedrich, aan de positionering van symbolen, maar

Het sublieme valt voor een deel onder de categorie van

vindt zijn kracht in de vernieuwing van het symbool. Het

het "unheimliche" (het onheilspellende, het ontheemde),

sublieme bij Newman heeft betrekking op de vorm als

maar er is ook een duidelijk verschil. Gaat de ervaring bij

geheel, die niet ogenblikkelijk door de toeschouwer kan

het sublieme uiteindelijk gepaard met een herstel van

worden bepaald. Net als bij Cézanne is het de kleur

het zelfvertrouwen, bij het " unheimliche" daarentegen

alleen die ons meevoert. De intensiteit van het schilderij

blijft de raadselachtigheid en de ongrijpbaarheid continu

maakt ons machteloos, het zien tot een gebeurtenis, een

aanwezig. Daarnaast heeft het sublieme ook banden met

tijdelijke sensatie. Via het figuurloze oppervlak onstaat

het surrealisme. Alhoewel het surrealisme zich nooit

een wereld. Het is het tegenovergestelde van wat een

heeft bekommerd om esthetische beginselen, het was

normaal schilderij doet. De beschouwer moet het onder-

immers een verzet tegen conventies en regels, kunnen

gaan. Het brengt de filosoof Jean - François Lyotard tot

we er toch het element van het "dreigende lichaam" in

de uitspraak: "Wat men denken noemt moet worden

ontdekken.

Woongebouw
van acht lagen aan
een berghelling.
Ontwerpproject
aan de TU Delft
van Rob van
Houten, o.l.v.
Hans Cornelissen
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Friedrich Kiesier,

Endless House
Boven: plattegronden en

doorsneden
Rechtsonder: detail model
Linksonder: bezonningsverloop
Door de wisselende lichtval krijgen

we nog minder vat op het lichaam
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Het schilderij "La trahision des images" van Magritte laat

De esthetiek van het sublieme bevindt zich in het span-

zien waar het verschil zit met het sublieme.

ningsveld tussen enerzijds de dreiging, die het gevolg is

De afbeelding toont een pijp met de geschilderde tekst

van de onmogelijkheid het waargenomene terug te voe-

"Dit is geen pijp" . De schok die deze waarneming te-

ren op het bekende, vertrouwde en anderzijds het genot.

weegbrengt heeft betrekking op de eerste banale ver-

(Voor Lyotard is het nog van belang, dat de spanning

bazing omtrent de schijnbare tegenspraak (een geschil-

ervaren wordt in een poging om het beeld van de wereld

derde pijp is geen echte pijp), maar ook over het feit zelf

in een object tot uiting te brengen).

dat we ons hierover hebben verbaasd. Het onderschrift
maakt duidelijk dat onze waarneming wordt beïnvloed

De architectuur leent zich bij uitstek om het sublieme op

door de verbeelding. Iets wat we allang wisten, maar dat

te roepen. Zij is immers minder afstandelijk dan de schil -

we ons nu ineens weer bewust worden. Magritte's stra-

derkunst. Zo is het effect van Newman's "Who's afraid of

tegie, net als die van andere surrealisten, heeft het effect

red, yellow and blu'" vergelijkbaar met het Max Rein-

van een kortstondige schok die de beelden een moment

hardt Haus van Peter Eisenman, maar deze laatste is te-

isoleert uit de bekende relatie van tekens en betekenis.

gelijk indringender. In de architectuur van bijvoorbeeld

Het "bekende lichaam" wordt ondervraagd en oefent

Kiesier, Coop Himmelblau en Tschumi ligt de dreiging

zodoende een dreigende werking uit.5

niet besloten in de afmetingen, maar in de vreemheid

Na het begrip verdwijnt het mysterie dat het gevolg is

van het object zelf.

van de doorgevoerde isolatie en is de spanning geneu-

Zij willen de architectuur bevrijden van de vorm om daar-

traliseerd. Het kennen heeft postgevat.

mee een essentie van de architectuur te benadrukken,

In het sublieme daarentegen is sprake van een blijvend

die van haar eigen uitdrukking. Tschumi vond zo in het

spanningsveld. Het lost zich niet op.

ontwerp van het Parc de la Villette te Parijs, waarin veel

Men associeert het sublieme wel met de "nacht" in

ongelijksoortige en tegenstrijdige functies zijn opgeno-

tegenstelling tot de "dag", die schoon is. In de nacht

men, aanleiding om het programma uit elkaar te laten

"kennen" we de beelden nooit helemaal; ze zijn vaag, de

spatten en dit na een uiteenlegging in rasters van pun-

beelden bewegen als het ware, doen zich steeds an-

ten, lijnen en vlakken, weer in elkaar te zetten. In dit spel

ders voor omdat we niet helder kunnen "zien ". Hier

van explosies zijn voor follies een belangrijke rol toebe-

veroorzaken de "zwarte vlekken" in de waarneming de

deeld .

dreiging die uitgaat van het onbekende.

Magntte. "La trahision des images"
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Peter Eisenman, Max Aeinhardt Haus.
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Boven: typologische reeksen
van de follie
Onder: geëxplodeerde follie
Rechts: gerealiseerde follie

TYPE C'

Het zijn de punten van een raster met een maaswijdte

Het spel van Tschumi veroorzaakt alleen gebeurtenissen.

van 120 bij 120 meter, die de structuur van het park vor-

Bij de gebeurternis doet het begrijpen er niet toe, alleen

men.

het plezier van de ervaring telt nu.

De follies vormen het abstracte verband tussen de delen,
als overblijfsel van een labyrinth, ieder met een eigen
"lichaam" dat zowel aantrekt als afstoot.

Not en

Om te kunnen functioneren als verkenner van ongekende mogelijkheden en gebeurtenissen wordt de oor-

Zie L. Lefaivre, A. Tzonis, Theoriën van het architectonisch

spronkelijke vorm, de kubus opgeblazen aan de hand van

ontwerpen, Nijmegen, 1984 p. 277 en 278.

een drietal scenario's (1 . eenvoudig, 2. met loggia's, 3.

2

Zie Archis 94-4 Casa Malaparte, R.Schmitz p.68

met paviljoen) tot nieuwe typologische reeksen. Het zijn

3

In andere schilderijen van Newman zoals bij "Cathedra" ver-

ingewikkelde ruimtelijke objekten geworden die spelen

sterkt de titel de mythische lading. Wij worden herinnerd aan

met de zwaartekracht. De vormen die overblijven onder-

Heideggers woord, dat we in een "dürftiger Zeit" als de onze

houden geen relatie met de plek en zijn onderling

niet meer spreken van het heilige of de goden, maar enkel

uitwisselbaar. De follies zelf verschijnen op een afstand

nog van de "sporen" die zij hebben nagelaten.

net als in een mist, vaag en intrigerend . Van dichtbij ont-

4

De ophef over de restauratie van het schilderij, nadat het door

doen ze zich niet van hun geheimen. Het transfor-

een gebeurtenis zwaar was beschadigd, is dan ook terecht.

matieproces, dat de kubussen hebben ondergaan, heeft

De Amerikaanse restaurateur, Goldreyer, had geen oog voor

zijn uitwerking niet gemist. Het zijn lichamen geworden

de belangrijke rol, die de verfstructuur in dit schilderij speelt.

zonder een duidelijke begrenzing .

Deze was alleen met een kwast aan te brengen en niet met

In het ontwerp maakt Tschumi zich los van tijd en plaats

een roller, zoals hij had gedaan.

en maakt zo een architectuur die alleen refereert aan

5

Magritte maakte een onderscheidt in "vertrouwde poëzie",

zichzelf, aan de ondraaglijke lichtheid van haar bestaan;

vreemde composities waar iedereen een vertrouwd beeld bij

een architectuur, die zich beweegt op de grens van leven

heeft en de door hemzelf beoefende "niet vertrouwde

en dood. Wat ons terugbrengt bij het elastiekspringen:

poëzie", die bestaat uit ontheemding, waarin het waarom van

de sprong naar de dood als de ultieme bevestiging van

het alledaagse centraal staat. Hier ontmoeten kunstenaars en

het leven.

wetenschappers elkaar.
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Thema

Het sublieme
- Vormmanipulatie

Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerper

Frank Gehry liet in zijn huis
gebouwdelen van binnenuit
door de gevel breken en

Exterieur
Eigen Huis, Santa Monica
Frank Gehry

vangen, zodoende een
gebied omsluitend waar het
verschil tussen binnen en

wel op een zodanige wijze,

buiten, origineel en toevoe-

dat de spanning tussen de

ging en opbouwen gevel

veelal schuine vormen

niet meer is te traceren.

duidelijk voelbaar is.

Het oorspronkelijke huis is

Het resultaat, dat in ver-

nu al een vreemd artefact

schillende fasen tot stand is

dat in de val gelopen en

gekomen, is boven alles,

aangetast is door vormen

zowel in materiaal als in

die ontsproten vanuit zijn

omgeving, een kritiek op

kern. In de laatste restaura-

het woonhuistype uit de

tiefase weten enkele objec-

naaste omgeving door te

ten zich eindelijk geheel te

refereren aan de betekenis
van veiligheid en orde.

ontdoen van het huis, doordat ze konden ontsnappen

In de eerste fase van dit

via een hiaat in de achter-

proces scheurden geroteer-

gevel. Ze belanden op de

de houten kubussen dwars

achterplaats, waar ze weer

door de structuur, daarbij

onder een nieuwe span-

de oorspronkelijke huid van

ning komen te staan door

het huis vernietigend, waar-

relatieve verdraaiingen ten

door het skelet zichtbaar

opzichte van het gebouw

werd. Een tweede, nieuw

en elkaar.

gecreëerde huid weet ver-

Het is de epiloog van een

volgens nog net de ontsnappende elementen te
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discussie over conflicterende vormen.
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Het stempel "back to basics" gaat op voor ontwerpen die
een oorspronkelijk besef voor de dingen weten te combineren met een intellectuele onderzoeksopvatting.
Voegen we hieraan toe een gevoel van zintuiglijkheid,
een aandacht voor het lichamelijke, dan hebben we, kort
samengevat, de ontwerpopvatting van het architectenbureau Caruso St John getypeerd, zoals die is af te lezen
aan de verbouwing (1994) van een pand aan Swan Yard,

7 Materialiteit

een smal straatje in Londen. De keuze om het gewone,
alledaagse op een heldere manier afleesbaar te maken is
overal in dit gebouw zichtbaar. Daarnaast is het gebruik
van de middelen efficiënt en begrijpelijk.

Caruso St John. Straatgevel

Bij deze verbouwing werd het bestaande als een grondlaag opgenomen in het nieuwe plan. De bestaande vloeren en wanden van het oude pand, dat vroeger een
slagerij huisvestte en later dienst deed als opslagplaats
voor rollen behangselpapier, werden waar mogelijk
behouden, compleet met de oude verf en de beschadigingen.
Het gebouw moest een onderkomen

bieden aan het

eigen bureau en tevens dienst doen als woonruimte voor
Adam Caruso, één van de twee oprichters van het
bureau.
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De diepte en de geringe oppervlakte van het smalle
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perceel maakte het noodzakelijk om een dakopbouw aan
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te brengen, die door het plaatselijk openhouden van de
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verdiepingsvloeren tevens zorgt voor het nodige licht op
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lager gelegen etages. De plaats en de uitvoering van de
dakopbouw maken het mogelijk dat het licht diep kan
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doordringen en zich gedurende de dag langzaam ver-
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plaatst van de ene kant van het gebouw naar de andere.
Het beloopbare deel van de opbouw wordt gebruikt als
slaapruimte.
In het interieur is een ongewoon samenkomen zichtbaar
van oud, onaf nieuw en nieuw. De onregelmatigheden en
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kleurverschillen in de oude muren zijn verheven tot
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beeldbepalende elementen. Toegevoegde wanden en

i ~I

materialen zijn onbewerkt toegepast, omdat het materi-
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aal in die vorm zijn meest expressieve gedaante heeft.
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Noodzakelijke bewerkingen worden dan ook zoveel
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mogelijk als extra laag getoond. Gipsplaten worden
dientengevolge niet behandeld, alleen de naden tussen
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de platen worden dicht gepleisterd. Het kleurverschil
tussen gipsplaat en opgevulde naad is een gevolg van de
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opvatting om het proces van afwerken zichtbaar te

Caruso St John. Plattegrond begane grond
~onder)

en eerste verdieping

maken.
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Langsdoorsnede en dwarsdoorsnede
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Nieuwe materialen worden duidelijk getoond en hebben

De ontwerpers beschouwen de dingen zoals ze zijn en

door de zichtbare schroefkoppen een duidelijke plaats

dat geldt ook voor een situatie, hoe onaantrekkelijk die

gekregen. Het interieur werkt ondanks de nadruk op de

ook is. Caruso en St John hebben deze zienswijze in een

materialiteit toch rustig vanwege de ingehouden, na-

formele strategie uitgewerkt door in een ontwerp het

tuurlijke kleuren van de toegevoegde materialen. Het

terrein of in dit geval het metselwerk van een oud pand

licht van de dakopbouw ondersteunt het materiaalge-

te lezen als een grondlaag, waarop het gebouw, respec-

bruik door datgene te laten zien wat in eerste instantie

tievelijk het interieur zijn specifieke plaats krijgt door de

aan de waarneming was onttrokken.

verschillende lagen en elementen. Ze geeft betekenis aan
de compositietechniek van het plakken, van toepassing

De bedoeling van dit alles is niet een esthetische ver-

op de overlappende lagen, door betekenisvolle relaties

warring van de zintuigen, maar een blootleggen van de

aan te brengen die typisch zijn voor de lokatie. Dit is

werkelijkheid en een zorg voor wat gewoonlijk over het

goed te zien aan de toegevoegde gipsplaten en de

hoofd wordt gezien of afgedankt.

inrichting van het interieur, maar ook aan de behandeling

Interieur

Interieur dakopbouw
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Gevelpui straatzijde

met doorsnede
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van het exterieur. De nieuwe voorgevel is als het ware op

gevoegde laag met het doel ons bewust te maken van

de bestaande muur geplakt. De compositie toont een

hun aanwezigheid: de straatlantaarn, de belendende

driedeling, die niet strookt met de opdeling van het ge-

muren, de niet vernieude muren. Door het bestaande

bouw in twee verdiepingen. We zien verder op de boven-

met zorg te behandelen en te koesteren en daar vervol-

ste strook een andere indeling, die het gevolg is van de

gens goedkope materialen en eenvoudige vormen aan

aanwezigheid van een straatlantaarn en een afdekking

toe te voegen wordt het gewone bijzonder.

aan de andere kant van het metselwerk. De gevel lijkt als
één geheel tegen het vlak van de naastgelegen panden te

Het gebouw is het resultaat van een geheel verinnerlijk-

zijn geplaatst. De aansluiting van de nieuwe dakopbouw

te, synthetische werkwijze, waarbij de manier van

aan de achterzijde vertoont ter plaatse van de bestaande

bouwen en de thematische intentie samenvallen. De

muur eveneens een onregelmatigheid. De opbouw komt

kennis van de materiaaleigenschappen staat aan de wieg

zo los van het oude gedeelte. Caruso en St John zien op

van het ontwerp; het materiaal is essentieel voor de

deze wijze elk onderdeel van het gebouw als een toe-

vorm van de ruimte en de ruimteonderdelen .

Dakopbouw aan de achterzijde

147

Deze manier van kijken hebben zij gemeen met de

zelf geformuleerde regel dat geen enkele steen gesneden

Zweedse architect Sigurd Lewerentz (1885-1975), wiens

of gezaagd mocht worden. Een vrije verhouding tussen

werk intensief door hen is bestudeerd. Caruso, St John

voeg en steen is dan de enige mogelijkheid. Waarschijn-

en vele anderen vonden in het werk van Lewerentz in-

lijk is deze regel opgesteld om de onregelmatige vorm

spiratie, omdat zijn ontwerpen getuigden van een mees-

van de gekozen steen aan de orde te stellen, want on-

terlijke beheersing van het bouwen.

regelmatige stenen hebben een dikkere voeg nodig. Het

Zijn oeuvre omvat naast gebouwen met een sociale func-

uitgangspunt leverde een metselwerkgevel op, waarin

tie, ook woningen en openbare gebouwen.

de bakstenen lijken ingebed in een gietvorm van mortel

Twee van zijn laatste werken, de St Petruskerk (1965) in

in plaats van te zijn opgenomen in een gestapelde struc-

Klippan en de bloemenkiosk (1975) op de begraafplaats

tuur. De weigering om bakstenen te verkorten verander-

van Malmö, illustreren dat hij nergens uitgaat van een

de niet alleen het vooraanzicht, het had ook tot gevolg

standaardwijsheid. Lewerentz trok elk aspect van het

dat er soms vertandingen zichtbaar werden, bijvoorbeeld

maken in twijfel. Het lijkt erop dat hij pas tevreden was

waar de spouw van het metselwerk opengehouden werd

als de bouwwijze zichtbaar werd.

om te dienen als kanaal voor warme lucht en bij de vloer

Bij de kerk van Klippan paste hij baksteen toe voor de

ter plaatse van de doopvont. Het betreft hier enkelvoudi-

muren, de vloer, het gewelf, het altaar en de zetel. Het

ge muren, die niet, zoals dat bij steensmuren het geval is,

gebruik van baksteen werd gekoppeld aan de door hem

in verband kunnen worden gemetseld.

St Peterskerk. Plattegrond, doorsneden en
gevels
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De bakstenen gewelven zijn uitgevoerd alsof het een
betonnen dak betrof; niet steunend maar zwevend. Het
gewelf rust visueel niet op de stalen ondersteuningen
maar op nokken die aan de ondersteuningen zijn gelast.
Doordat de ribben noch horizontaal, noch evenwijdig
lopen, wordt de suggestie gewekt

van een overeen-

komst met het ritme van de ademhaling, het in elkaar
grijpen van uitzetting en samentrekking . Deze "beweging" in het plafond gaat samen met een "beweging" in
de vloer, namelijk door de bakstenen vloer te laten verlopen van de entree naar het altaar en op andere plaatsen te laten bollen (ter plaatse van de doopvont). Door de
mortel te beschouwen als een plastische massa waarin
de baksteen is gedrukt wordt het beeld van een zwak

Doopvont

geplooide huid opgeroepen. Dit beeld doet een ander
licht schijnen op het principe van een bakstenen wand,
vloer of dak. Baksteen was nooit méér baksteen dan hier.

St Peters kerk,

gewelfconstructie
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Hij ging zelfs zover voor te schrijven alles uit de oven te

zijn vrij donker. Het is zijn bedoeling om het weinige licht

accepteren, zelfs de meest kromme en gesinterde ste-

van buiten optimaal te benutten. In de parochiële ruim-

nen. We zouden hieruit de conclusie kunnen trekken dat

ten werden witte tegels op de vloer gebruikt om in deze

hij ook het vervaardigingsproces van het materiaal in zijn

donkere ambiance de schaduw te benadrukken. Op deze

ontwerp wilde betrekken. Het vuur, dat verantwoordelijk

manier onderzocht hij alle vloeren teneinde elk verschil

is voor de omzetting van klei in baksteen, krijgt door

te kunnen uitbuiten. Het is alsof de laatste straal licht tot

deze vervorming betekenis.

in de verste hoek van de ruimte moest worden getrok-

Kozijnen worden nooit in de deur of raamopeningen ge-

ken.

plaatst. De ramen zijn op het metselwerk bevestigd door

De kerk in Klippan is een geheel en geen optelsom van

middel van vier stalen consoles. Van binnen lijken de

interessante details. De vervreemding van het allesom-

ramen onzichtbaar doordat de metselwerkopeningen

vattende metselwerk en de directheid waarmee de ope-

maximaal aanwezig zijn, van buiten komen ze over als

ningen in de huid zijn gesneden zijn geen doel op zich,

schilderijen aan een wand. Het park tegenover het ge-

maar werken mee aan een gelijkwaardigheid van de ver-

bouw wordt weerkaatst in het glas. De muren lijken hier-

schillende elementen. De relatieve zwijgzaamheid van

door nog ondoordringbaarder en monoliet.

het exterieur en het duistere holachtige karakter van het

De plaats van de ramen is exact bepaald: soms hoog om

interieur versterken de totaliteit van het fysieke karakter

licht te vangen, soms op ooghoogte om erdoor te kijken,

van het gebouw.

soms laag om de grond buiten op te vangen. De ruimten

Stenenbank in de wachtkamer
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Oostgevel

Veel details kwamen tot stand op de bouwplaats, waar

In plaats daarvan confronteert hij ons met broeierige

hij gemiddeld drie dagen per week doorbracht. De regels

muren en met ruimten, die zo donker zijn dat wij nauwe-

die hij bedacht kwamen vaak daar tot stand, in samen-

lijks hun dimensies kunnen herkennen. Zodra echter de

spraak met de ambachtslieden op de bouw. Met deze

rijkdom van deze ruimtelijke veelvuldigheid vanuit het

regels ging hij niet dogmatisch om. Hij was de eerste die

donker langzaam zichtbaar wordt, spreekt de ruimte

zijn regels wijzigde als hij het gevoel had dat ze niet vol-

direct tot onze emoties. Het gaat er veel meer om de vin-

deden. Regels waren dienstig aan een groter verband,

dingrijkheid van onze ervaring in te zetten dan het ge-

aan wat hij noemde "het leven"

Zo is aan de oostge-

bouw verstandelijk te willen begrijpen. Door de nadruk

vel een opvallende regenwaterafvoer aangebracht, die

op het rauwe, ongerepte karakter van zijn materialen te

afwezig is aan de westgevel. Dit gemis is niet terug te

leggen concentreert Lewerentz zich op een meer sub-

voeren op een kleinere hoeveelheid regenwater, want

jectieve ervaring van de wereld. Dit is een bewuste breuk

deze is dezelfde. Het argument om de regenwaterafvoer

met de traditie van de westerse sacrale architectuur, die

in de muur weg te werken is gelegen in het feit dat in

sterk op de conventies van een specifieke zijnsleer

deze gevel de belangrijke hoofdingang is gesitueerd.

berust. Zelfs Ronchamp refereert expliciet aan eeuwen-

1 •

oude ceremoniële structuren om de continuïteit van een
Het gebouw laat een ongeëvenaarde integratie van

religieuze traditie tot uitdrukking te brengen. In Klippan

bouwen en denken zien, die verder gaat dan een her-

wijst Lewerentz iconografie als basis voor vorm af. Op

bezinning op de materialiteit. In het artikel "Sigurd

dezelfde manier als hij ons dwingt baksteen te bekijken

Lewerentz. Materiaal als uitgangspunt voor de vorm",

alsof het een volkomen nieuw materiaal is, moet ieder

stelt Adam Caruso": Door de rol van de meest funda-

van ons ook de ruimten van de Petruskerk opnieuw en

mentele constructie-elementen ter discussie te stellen,

alleen ervaren. De radicale reductie van het palet van de

maakt Lewerentz het ons onmogelijk om gemakkelijke

materialen heeft hetzelfde effect als de verstilling van de

en conventionele opvattingen over de kerk te ontwikke-

ruimte. Wij ontwikkelen een versterkt bewustzijn van de

len .

lichamelijke aanwezigheid van de kerk. Op die aanwezigheid kunnen wij onze eigen interpretaties projecteren. Door een fenomenologische benadering te vol-

St Peters kerk. dakgrootconstructie oostgevel

gen, begrijpt Lewerentz het gebed als een individuele,
meditatieve activiteit. De Petruskerk wordt zo tot een
kerk van het humanisme."2

Lewerentz op de bouwplaats
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De bloemenkiosk op de oostelijke begraafplaats in Malmö heeft Lewerentz met dezelfde fijnzinnigheid voor het
materiaal gemaakt. De wanden zijn hier van beton, in
een bekisting van onbehandelde triplexplaten gestort.
Op de hoeken is een verticale groef te zien, waardoor de
wanden dikte krijgen. Ze zijn getekend door een raster
dat ontstaan is doordat het cementwater door de naden
van de bekistingsplaten is gesijpeld. Aan de achterkant is
een verhoogde deuringang aangebracht met de bedoeling om de toegankelijkheid af te remmen. Deze deur is
immers alleen bestemd om de verkoper toegang te verschaffen tot de kiosk. Het is Lewerentz er om te doen de
betekenis van "geen toegang" tot uitdrukking te brengen.
Aan de voorzijde brengt het aflopende koperen dak
schaduwen wordt de koper tegen regen beschermd. Het
moet een prachtig gezicht zijn om, tijdens een regenbui
het water als een gordijn naar beneden te zien vallen.
In het sobere interieur vallen de in het zicht aangebrachte electrische leidingen op de betonwand op. Ze
zijn in uitgespaarde groeven aangebracht en geven zo

Bloemenkiosk Malmö

aan de binnenruimte het effect van een buitenruimte.
Ook hier is de plaatsing van de ramen bewust gekozen;
hoog om licht te vangen en de takken van de bomen te
kunnen zien, laag om de blik naar de weg te richten en
steeds aangebracht aan de buitenzijde van de wanden,
zodat géén kozijnen en géén glas zichtbaar zijn aan de
binnenkant.
Aan de kiosk is te zien hoe hij is gemaakt en wat de volgorde was: eerst de betonplaten met hun verhaal van het
storten, dan het dak met zijn overstek en tenslotte de
kozijnen en de electrische leidingen op de betonnen
wanden.

toepassing van nieuwe interpretaties van oude tech-

De mogelijkheden die het materiaal biedt komen ook

nieken en de nieuwste technologieprincipes. Zijn werk-

terug in het verouderingsproces. Het betonwerk van de

wijze is efficiënt en vernieuwend. Het uitgangspunt van

kiosk en het metselwerk van de kerk zullen door de beïn-

de metselwerkhuid, het uit elkaar halen van de tradi-

vloeding van het weer in de loop van de tijd alleen maar

tionele metselwerkstructuur in een zekere gelaagdheid,

mooier worden; de ouderdom is als het ware opgeno-

resulteerde in een werkwijze met daarvan afgeleide

men bij de geboorte.

details. Het idee van gelaagdheid paste hij ook toe op de

Het is te gemakkelijk om een beroep te doen op het

ramen, de betonwanden, de werkwijze etc. Ramen, met-

ambachtelijke en zo een sentimenteel beeld op te

selwerk en betonwanden veranderen daardoor en wor-

roepen. Lewerentz heeft dit consequent vermeden door

den niet meer ervaren als voorheen.
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Het ontwikkelen van een eigen vormtaal door gebruik-

lering is hier noodzakelijk voor het gewenste effect. Bij

making van de eigenschappen van materialen kan geheel

deze benadering worden de zintuigen expliciet aange-

verschillende benaderingen opleveren. Aan de ene kant

sproken door de bijzonderheid van het materiaal, de

kan de herinterpretatie van het materiaal een exclu-

kleuren, de textuur, het licht, de plek etc. Het stilistisch

siviteit opleveren door het scheppen van een droom-

gebruik van deze middelen schept de nodige afstand. De

beeld. Niet het geloof in het paradijs is hier aan de orde,

architectuur van Tadao Ando is hiervan een voorbeeld.

maar het geloof dat je het paradijs van leugens moet

Aan de andere kant van het spectrum vinden we niet het

bouwen, opdat we ons een moment kunnen verzoenen

verheffen uit het alledaagse, maar het maken van het

met het onverzoenbare. Een uiterst zorgvuldige detail-

alledaagse. Hier wordt het gewone, toevallige bewust
gezocht. Niet de juiste vorm of compositie maar het idee
speelt een belangrijke rol in de materiaaltoepassing . Het

Tadao Ando. interieur

intellectuele plezier in de gelaagdheid waaruit het
ontwerp is opgebouwd en de eigen zintuiglijkheid van
het lichaam, wars van een retorisch gebruik van technologie, vormen hier het antwoord op deze vluchtige
tijd. In deze benadering van het materiaal moeten we
het gedachtengoed van Caruso St John plaatsen. De
gelaagdheid, de integratie van bouwen en denken maakt
verbanden mogelijk die we zelf kunnen leggen. Daarmee
zijn we beland in het gebied van de poëzie.
Dingen of kunstwerken, die ons raken, bestaan uit vele
lagen. Ze bezitten vele, misschien oneindig vele betekenislagen - op, naast en door elkaar - die steeds weer veranderen, afhankelijk van het standpunt van waaruit ze
worden bekeken. Dit vereist een openstaan voor het
onbepaalde, het vage. Paradoxaal genoeg is dit onbepaalde alleen te bereiken door een precieze detaillering,
verlichting en sfeer. Caruso en St John proberen deze
precisie uit de kracht van het materiaal en de plek te
halen, heel direkt en zonder omwegen. Niet de ontwerper praat via zijn gebouw op ons in, maar de dingen.
Dit zichzelf zijn van de dingen is te vatten onder de noemer "vanzelfsprekendheid" . Caruso doet dit, evenals
Lewerentz en Mies van der Rohe vroeger, door de uitdrukking van de structuur van het gebouw te vermijden,
om zo het materiaal los te maken van de techniek en de
nadruk te kunnen leggen op het materiaal zelf. De
klassieke opvatting van waarheid wordt daarbij als uitgangspunt gebruikt.
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Vanzelfsprekendheid vinden we op een andere manier
terug in het werk van de Zwitserse architecten Jacques
Herzog en Pierre de Meuron. Ze gaan niet uit van de heelheid der dingen, omdat, zeggen zij, hoe nauwkeuriger je
een voorwerp onderzoekt, des te onduidelijker zijn identiteit lijkt te zijn. Die identiteit omvat zoveel aspecten,
beelden en tegenstellingen, dat deze niet meer tot een
geheel kunnen worden verbonden. De totaliteit kan dan
als het ware alleen maar kunstmatig, in het hoofd van de
ontwerper, opnieuw gecreëerd worden.

Aanzicht loods achterzijde
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Dit aspect van deel en geheel is op alle mogelijke manieren in hun werk aanwezig, zelfs bij zoiets simpels als het
ontwerp van een opslagloods voor kruidenbonbons
(1987). Het gebouw voor de firma Ricola bestaat uit een
eenvoudige rechthoekige vorm met een uitstekend laadplatform. Van een afstand oogt het gebouw als een
schuur die lijkt op schuren in de omgeving . Bij nadere
beschouwing wordt de overeenkomt dubieus. Dan blijkt
dat het gebouw zich wel op een vanzelfsprekende manier een plaats heeft weten te verwerven in de omgeving, maar dat de vormgeving, door de verdere uitwerking van het concept "Ioods", daarmee nauwelijks gelijkenis vertoont. De opbouw van de gevel is een optelsom van elementen en constructiedelen . De horizontale
"planken " bestaan uit schuin geplaatste eternitplaten,
die elke keer aan de onderzijde door smalle horizontale
stroken worden beëindigd. De "planken" zijn geplaatst
tegen een houten raamwerk met consoles, dat op zijn
beurt weer vastgemaakt is aan een stalen frame aan de
binnenzijde van het gebouw. De open ruimten tussen de
" planken" , de houten consoles, de oplopende lagenmaat
van de "planken" etc., roepen een beeld op van een
geïmproviseerde stapeling. Elk deel van de gevel is onderdeel van een structuur, de opslagstructuur, zodat elk
deel onderdeel is van een beeld, dat het opslaan moet
belichamen. De autonomie van het deel ondersteunt het
geheel tot en met de schroeven.
Voor het ontwerp werden verschillende manieren van
stapeling bekeken. Het ontwerp toont behalve deze
stapeling ook een architectonische gelaagdheid. Van
beneden naar boven vindt een schaalvergroting plaats
en krijgt het gebouw een duidelijke beëindiging in de
vorm van een horizontale door houten consoles ondersteunde uitkragende "afdekking" . Deze intellectuele

Aanzicht loods vanaf de binnenplaats
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benadering laat de werkelijkheid van de materialen zien

schijnen. Het gevolg is een fluctuerende voorlopigheid,

door deze los te maken van hun bedoelingen en associa-

waarin de waarneming, zijnde de bewuste analyse van

ties. Het resultaat is een vorm van leegte. Herzog en de

dit provisorische, de regie voert. In de opslagloods voor

Meuron laten zien dat de waarneming van de plek, de

Ricola wordt het oorspronkelijke beeld verstoord door de

interpretatie van de opdracht en de waarneming van het

nadruk op de individuele constructieve delen. Het gefrag-

gebouw door derden, centraal staan. Het gaat bij hen

menteerde beeld zal een gewijzigd beeld oproepen met

niet om het vinden van een buitensporige vorm, maar

een eigen autonomie.

om een conceptionele, verhelderende houding. Ze probe-

Bij het onderzoek, dat voorafgaat aan het ontwerp,

ren verstandelijk te begrijpen, wat niet meer vanzelfspre-

wordt veel tijd besteed aan de waarneming en de esthe-

kend is.

tische expressie, waarbij het er om gaat het oude nieuw

De kunstenaar Joseph Beuys heeft een grote invloed op

te maken. De volgende voorbeelden illustreren de geva-

hun werk. Volgens Beuys zijn mensen tegenwoordig niet

rieërdheid van de ontwerpen.

meer in staat primitief te ervaren, omdat ze alles willen

In het Koechlin-huis (1994) te Basel worden de schuiven-

begrijpen. Hij onderzoekt hoe de ervaring terug te bren-

de ramen aan de buitenkant van de betonnen gevel ge-

gen is in de kunst. In zijn studies betrekt hij ook onzicht-

plaatst. Normaal gebeurt dit aan de binnenzijde. Doordat

bare eigenschappen van materialen bij het zoeken naar

het uitgeschoven raam geprononceerd in de gevel aan-

vormen, net als Herzog en de Meuron. Transformaties,

wezig blijft, ondergaat dit onderdeel een opwaardering.

één van de meest wezenlijke onderdelen in het werk van

De ramen zijn nu individuele eenheden in een bouw-

Beuys, worden door Herzog en de Meuron veelvuldig

lichaam geworden. Zo kennen we ze niet. Datzelfde kan

toegepast als het gaat om

het gebruik maken van de

gezegd worden van de gevelopbouw bij het privémuse-

specifieke eigenschappen van het materiaal in relatie tot

um Sammlung Goetz (1992) te München. Het met

de plek. In de aandacht voor de thematiek van het mate-

berkenhout beklede bouwlichaam doet voorkomen alsof

riaal ligt zowel de traditie als de bewerking opgesloten.

het op een glazen sokkel rust in plaats van op dragers.

Jacques Herzog verwoordt in

über

Het glas aan de bovenzijde blijkt te fungeren als het fries

Architektur, 5 Abschnitte" deze benadering als volgt:

van een tempel. Het geheel komt fragiel en provisorisch

"Traditie zit in de dingen zelf, heeft zich daarin ge-

over. Dit wordt nog versterkt door het aanzien en de

nesteld, in de wanden, in de huizen, in de steden en ze

detaillering van de twee glazen onderdelen die niet op

wordt door elke nieuwe generatie en door de beelden die

elkaar zijn afgestemd. De tektonische opbouw maakt

deze genereert tegelijkertijd zowel uitgebreid als uitge-

echter trefzeker duidelijk dat het rechthoekige gebouw

buit. De wijze waarop ik de traditie uitbuit is nauw ver-

niet het recht kan claimen op een overheersende rol en

bonden met het elimineren van de herinnering. Mijn

dat alle onderdelen even belangrijk zijn. Het gebouw

architectuur laat mijn herinnering verdwijnen, de herin-

manifesteert zich zonder op de voorgrond te treden. De

nering aan traditionele architectuur, zonder welke mijn

architectuur is op maat gemaakt voor de kunstcollectie

huis niet kan bestaan".3

die het gebouw herbergt. De uitgekiende opbouw geeft

De traditie, de herinnering moet eerst verdwijnen opdat

het eenvoudige concept een meerwaarde.

"Nachdenken

deze, in een persoonlijke vorm "uitgebuit", weer kan ver-
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Het woon- en kantoorgebouw aan de Schützenmattstrasse in Basel (1993) toont een voorgevel, die bestaat
uit glazen puien waarvoor gevouwen gietijzeren blinden
zijn aangebracht. Anders dan de traditionele vensterluiken uit zuidelijke landen spannen deze een tweede
huid om de voorkant. Het gietijzer geeft het gebouw
cachet en werkt tevens als een bescherming tegen het
geluid en de blikken vanaf de straat. Het enigszins golvende, opengewerkte patroon van de luiken en de individuele bediening zorgen voor een wisselend aanzien en
een karakter dat associaties oproept met gordijnen,
maar ook met islamitische architektuur vanwege het
subtiele lichtspel. Binnen, in het interieur, zijn de blinden
aan de andere kant van de woningen vervangen door
houten lamellen om daarmee de intimiteit van de woning te vergroten.
In het onderzoek naar nieuwe technologische technieken
hebben zij voor het ontwerp van de fabriek van Ricola
(1993) prints van plantenbladeren gebruikt. Het repetitie-effect op de lichtdoorlatende polycarbonaatpanelen
in de luifel en de buitenwand is in staat om een gewone
en bekende afbeelding te transformeren in iets nieuws.
De bedrukte buitenwand heeft het effect van een gordijn, dat het interieur scheidt van de tuin. Het principe
komt overeen met een werkwijze die Andy Warhol toepast op zijn schilderijen.
Op de zwarte betonnen zijkant van hetzelfde gebouw is
een textuur van biologische aard gecreëerd. Het is algengroei, die is ontstaan door bewust het water van het dak
langs de muur naar beneden te laten lopen . Wanneer het
oppervlak nat is verschijnt de muur als een glimmend en
transparant uiterlijk. Eenzelfde soort toepassing met een
iets ander effect is te zien op de zijwand van de studio
van de schilder Rémy Zaugg (1997) in Mulhouse Pfastatt.

Boven ;
Fabriek van Ricola
Onder:

Studio schilder Rémy Zaugg
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In antwoord op de vraag of de architectuur van Herzog

iets bedreigends: waanzinnige controle, controle verkre-

en de Meuron een kwestie is van kosmetica of ornament,

gen uit controle, schizo-controle. Het cosmetische effect

stelt Jeffrey Kipnis in "The Cunning of Cosmetics" dat

werkt niet op het niveau van het lichaam, niettemin

het hier gaat om de onweerstaanbare kracht die de cos-

vereist het een lichaam, of op zijn minst een oppervlak".

metica op een lichaam kan uitoefenen .' "Ornamenten

Het gebruik van cosmetica is in het werk van Herzog en

kleven als discrete eenheden aan het lichaam, zoals

de Meuron zuiver van architectonische aard. Ieder onder-

juwelen, en versterken zo de structuur en de integriteit

zoek vindt in dit kader plaats, zonder daarbij nieuwe vor-

van het lichaam. Cosmetica is indiscreet, zij heeft geen

men, programma's of materialen te introduceren. De

andere relatie met het lichaam dan haar te nemen zoals

bestaande basis wordt steeds weer gevitaliseerd. Het

ze is. Cosmetica is erotische camouflage; ze relateert

ontwerp voor het seinhuis "Auf dem Wolf" (1995) te

altijd en alleen aan de huid, aan bepaalde delen van de

Basel is geen nieuwe vorm, maar een koperkleurig lamel-

huid. Hoe hoogwaardig ook, cosmetica gaat aan de

len systeem, dat zich voordoet als de huid van een ge-

wezenlijkheid voorbij om een modern bestanddeel te

bouw. Omdat de eigenlijke huid er net achter ligt kan het

worden, aangezien het de huid omzet in beeld,

aanzien veranderen en de vorm krijgen van een grote

aantrekkelijk of afzichtelijk. Terwijl ornamenten hun

electrische spoel.

identiteit als eenheden behouden, werkt cosmetica als

De architectuur van deze ontwerpers is niet verhalend

een veld, als blos, schaduw of accent, als aura of lucht.

expressief, analoog of figuratief. Ze willen gebouwen

Dunheid, aanhechting en diffuse uitspreiding zijn cruciaal

maken die sensaties oproepen. Zelf beweren ze dat ze

voor het cosmetische effect, dat meer inwendig dan

meer zijn geïnteresseerd in de emotionele impact en in

intellectueel, meer atmosferisch dan esthetisch is.

wat een beeld genereert, zoals het geluid van muziek of

Virtuositeit in ornamentatie vraagt balans, verhouding

de geur van een bloem dat doet, dan in de informatie die

en precisie. Virtuositeit in cosmetica vraagt iets anders,

het overbrengt.
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Seinhuis" Auf dem Wolf"
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Dit in tegenstelling tot een ontwerper als Wiel Arets

uiterlijk van de gevel kan gelezen worden als een zwarte

waar de betekenis wel een grote rol speelt en waar vra-

huid, maar ook als een stapeling zwarte basaltblokken.

gen worden opgeroepen. Zijn materiaalgebruik is niet

Bij de huid gaat het om hechten, bij de blokken om

ondubbelzinnig alhoewel zijn ontwerpen wel een vorm

steunen. In eerste instantie zijn het de blokken die het

van vanzelfsprekendheid bezitten.

beeld van stevigheid en robuustheid bepalen. Bij nadere

Bij de woontoren (1995) op het KNSM-eiland in Amster-

beschouwing wordt de dualiteit zichtbaar, bij de blokken

dam wordt zijn aanpak duidelijk in de behandeling van

zelf - ze zijn niet echt - en bij de aansluitingen. Zo laten

de zwartkleurige gevelopbouw. De kleur zwart verbindt

de hoeken geen verbinding van blokken zien, maar een

Arets met Amsterdam, met de vele zwarte gevels. De

samenkomen van stroken en is ter plaatse van de eerste

bekleding van de gevel bestaat uit prefabelementen, ge-

verdiepingsvloer en boven de gevelopeningen geen on-

maakt in een bekisting, waarvan één zijde is bekleed met

dersteuning zichtbaar. Genoeg redenen dus om de gevel

een rubberen plaat, voorzien van een grof reliëf. Het

als "huid" te betitelen. Maar dat neemt niet weg dat het

Links"
Woontoren op het KNSM

eiland

Rechtsboven
Ontwerptekening gemaakt
vóór de materiaal bepaling
Rechtsonder"
Eén gevel, twee gezichten
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weglaten van de ondersteuning het effect versterkt van
de "zware" massa doordat het volume lijkt te zweven.
"Huid" en "blokken" komen hier samen waardoor het

Geveldetail

een spel wordt. Het dramatische effect krijgt een tegenhanger in de rationele interpretatie van de huid. De
detaillering ondersteunt dit spel. Binnen de functionele
eisen zijn de details zo vormgegeven dat ze bijna afwezig
lijken te zijn. Door te zwijgen krijgt het spel van de huid
nog meer nadruk.
In het ontwerpproces bij Arets zijn materiaal en vormgeving gescheiden onderdelen, die via de dialoog com municeren . Zo was de toren in de eerste tekeningen nog
glad, later hebben transformaties in de vorm en de materiaalopbouw van de gevel plaatsgevonden. Het gaat niet
om een sluitende esthetische leer, die nauwe banden
onderhoud met de techniek, maar eerder om een open
dialoog tijdens het proces van het maken .

Not e n

Janne Ahlin, Sigurd Lewerentz, Stockholm 1987, p 173.
Voor zijn huis In Camden wilde of kon hij geen loodafdichtingen betalen. Om het huis waterdicht te krijgen gebruikte hij
grote dakoverstekken om hieraan tegemoet te komen .
2

Adam Caruso in Oase nr 45/46 p. 93.

3

Catalogus Jedes Zeichen ein Zeichen für andere Zeichen . Zur
Aesthetik Federle, Wenen 1986, p. 45

4

"Herzag & de Meuron",
EI Croquis (themanummer) nr. 84, p. 26

Oetaii aanslUiting betonelement - kozi jn
1. Betonnen sandwichelement
2. Afdichtband

3. Aluminium kozijn

I1
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Thema

Materialiteit
- Fragment als detail

Gebouwdeel
Ontwerp
Ontwerper

Exterieur
Banca Popolare di Verona

Ca rio Scarpa

De gevel is opgebouwd uit

gerelateerd aan het geheel.

fragmenten en details, die

De opbouw maakt duidelijk

zich op natuurlijke wijze
onderscheiden en ingepast

wat hij wil tonen, namelijk
het aanbrengen van een

zijn in het geheel. Het is een

formele verbinding tussen

spel dat in heel het werk van

twee verschillende onderde-

Scarpa is terug te vinden,
ook in het interieur.

len en wel op een zodanige
wijze dat één van de

Ruimtelijk gezien bepalen de

onderdelen, de kleinste, door

onderdelen de structuur en

een overmaat aan bewerking

niet andersom. Hij spot met

zich heeft kunnen ontwikke-

het idee dat fragmenten en

len van een ondergeschikte

details een ondergeschikte

positie in het geheel naar

positie dienen in te nemen.

een gelijkwaardige. De con-

Zijn architectuur stelt zich in

structie, die voortkomt uit de

dienst van de dingen en laat

uitdrukking van het vakman-

de dingen zelf aan het woord

schap, heeft een teken

komen. In de details spreekt

voortgebracht.

de adoratie van het vakman-

In de bovenbouw van de

schap, de liefde voor het
objekt en het eerlijke materiaalgebruik. De details missen
een functionele doel-

gevel gebruikt Scarpa
dubbele kolommen, die
boven- en onderaan symbolisch met elkaar verbonden
Detail van de dubbele kolommen op de

matigheid. Het zijn orna-

zijn. Het principe om vormen

menten, die vergroeid zijn in

te verdubbelen is een hoofd-

de structuur van het geheel

kenmerk van zijn vormentaal

en lijken zo uit de materie
geboren. In het bankgebouw,

en is terug te vinden in de
allerkleinste details. Dit

maar ook in ander werk

"samenhoudend - verdelen ",

maakt hij veelvuldig gebruik

yin en yang, staat centraal in

van een trapsgewijze profi-

de Oosterse filosofie. Scarpa

lering, waardoor een spel

was sterk geïnteresseerd in

van licht en schaduw wordt

deze ideeën. Het werk toont

gecreëerd. De uitwerking

ondermeer de poëzie van dit

van de onderdelen is sterk
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in materie omgezette idee.

tweede verdieping

Rechtsboven:
Detail van de kolomaansluiting
Linksonder"
Gevel
Rechtsonder:
Detail van een gevelonderdeel
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Deel 3

Lichaam en poëzie
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VERBEELDING

Onderzoek op het gebied van de verbeelding is ondermeer gedaan door de franse filosoof Gaston Bachelard.
Hij richtte zich weliswaar op het poëtische beeld in de literatuur, doch zijn theorie is ook van toepassing op de
architectuur.
Bachelard stelt dat het poëtische beeld een zo nieuwe
taal spreekt, dat het niet zinnig meer is het verleden met
de toekomst in logisch verband te brengen.
Hij meent tevens dat de veranderende inzichten de natuurwetenschappen kennis en beeld uit elkaar hebben
gedreven. Beide inzichten zijn tegelijkertijd strijdig en elkaar aanvullend.
In La poétique de I'espace' behandelt Bachelard de ruimte, zoals die in de verbeelding bestaat.
Door het eigen huis te verbinden met schuilplaatsen van
dieren, worden we ons bewust van de krachten die deze
associaties in ons kunnen bewerkstelligen. Primaire beelden als het nest en de schelp kunnen volgens Bachelard
het primitieve in de mens raken. De uitwisselbaarheid
van bijvoorbeeld "het nest" en "het huis" ligt in de sfeer
van de eenvoud. Zo is het teken van terugkeer kenmerkend voor huis en nest. Terugkeren heeft te maken met
het ritme van het menselijk leven. Hieraan is veel emotie
verbonden: de terugkeer, gesymboliseerd door de (thuis)
haven, het warme nest. Belangrijk daarbij is dat het nest
een grote mate van affiniteit heeft met de gebruiker.
Bachelard haalt J. Michelet aan die zegt: "De vogel heeft
geen gereedschap zoals de bever met zijn tanden: in feite
is de borst, de romp, het enige middel. De vorm van het
nest wordt bepaald door de binnenkant en die is persoonsgebonden. Het huis wordt gemaakt door fijngevoelige aanrakingen".2 De beelden voeden de materiële verbeelding van "huis". Het is deze verbeelding die een harmonie met de natuur kan aangaan, net als een vogel
geen nest zou bouwen als het geen instinct voor vertrouwen had. Bachelard waarschuwt dat het karakter van
dergelijke beelden zorgvuldig bewaard moet worden; ze
horen tot het gebied van de ziel, niet van de geest. Ze
gaan aan het denken vooraf en zijn onafhankelijk van alle
kennis van de zichtbare wereld.
Uit dit alles spreekt een verlangen naar het prenatale sta-
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dium van de baarmoeder. Daarom beschrijft hij het huis

bindt, mag te hoog stijgen of te ver afdalen (... 1. De taal

niet als een object van comfort of schilderachtigheid.

droomt. Het gezond verstand kan daar niets tegen doen.

Bachelard wil aantonen dat het huis één van de grootste

Het is een poëtisch gegeven, dat een dromer kan schrij-

krachten is voor de integratie van de gedachten en de

ven, dat een ronding warm is. Overschreed Bergson niet

dromen van de mensen. Het is als het ware een gecom-

zelf de exacte betekenis toen hij schreef, dat 'n kromme

primeerd geheugen. Volgens hem vormen de kindertijd

bekoorlijk is en 'n rechte stijf? Wij doen niets anders als

en vooral het dromen over deze tijd een suggestieve

we beweren, dat een ronding warm is en een hoek koud,

kracht voor de verbeelding. Het huis uit de kindertijd

dat een curve ons binnensluit en een hoek ons uitstoot".

heeft hierbij een belangrijke archetypische betekenis.

De eenzijdige nadruk op het zien wordt vervangen door

In het huis onderscheidt hij in overeenkomst met de

een tastende beweging van de geest en (allel zintuigen

geest twee hoofdelementen: het huis in zijn verticale op-

tegelijk.

bouwen het huis gecentreerd om een middelpunt, dat

In de optiek van Kafka betekent dit "tasten" niet een te-

vergeleken kan worden met de structuur van het be-

rugkeer naar de moederschoot, zoals dit bij Bachelard

wustzijn. Dit laatste wordt gethematiseerd in de hut, die

het geval is, maar een cirkelbeweging rond het unheimli-

staat voor geborgenheid. De hut is de woning van de

che. Kafka verhaalt in "Het hol"

kluizenaar, die zich van de buitenwereld afzondert om

stig gemaakt door een vaag gesis, zijn maatregelen

zich in zijn eigen universum terug te trekken. De vertica-

neemt om aan dit eventuele gevaar te kunnen ontsnap-

le opbouw van het huis wordt ervaren in een dubbele

pen. De voedselvoorraden worden versleept en de in-

polariteit die twee totaal verschillende assen oplevert

gang wordt met een klein laagje mos afgedekt. Om zich

voor het verschijnsel van de verbeelding. Zoals de zolder

een idee te vormen van de plek, bespiedt het dier de in-

de tegenpool is van de kelder, zo kunnen de rationaliteit

gang ervan door zijn hol te verlaten. Het hol is nu niet

en de helderheid, die door het dak vertegenwoordigd

meer een vaste plek, maar een veranderbare vorm, die

zouden zijn gesteld worden tegenover de geheimzinnige

zich plooit met de gedachten van het dier. De plaats van

duisternis van de kelder, die het irrationele voorstelt. Het

de geborgenheid wordt de plaats van het gevaar.

bestaansrecht van het dak, die zon en regen weert, is de

Uit deze beschouwingen over de oorsprong van de ver-

bescherming van de mens. Volgens geografen is de hel-

beelding kunnen we opmaken, dat de verbeelding een

ling van het dak één van de onmiskenbaarste aanduidin-

belangrijke rol kan spelen bij het ontwikkelen van een

gen van het klimaat in een land. Maar voor de dromer

kijk op de dingen.

doorklieft het puntdak de hemel. Nabij het dak zijn alle

Dit beeld van beweging met hun kleine variaties en ver-

gedachten helder. Op zolder kan de ervaring van het

takkingen zien we ook terugkomen bij Gilles Deleuze en

daglicht de angsten van de nacht uitwissen. De kelder

Félix Guattari, twee Franse wetenschappers, die de me-

daarentegen is altijd donker, onbestemd en obscuur. In

tafoor van de rizoom hebben geïntroduceerd. De rizoom

het droomhuis gaat men de trap naar de zolder altijd op,

is letterlijk een onderaards groeiende wortelstok zonder

die naar de kelder daalt men af.

begin, einde en centrum, waarbij steeds nieuwe boven-

In deze opbouw vormen de hogere regionen van het huis

grondse scheuten ontstaan onder invloed van de omge-

de rationele zone, terwijl het onderaardse het terrein be-

ving. Rizoom vertegenwoordigt de on herleidbaarheid

slaat van de dromen en angsten.

van de veelheid van onze ervaringen, het verrassende en

Op dergelijke tegenstellingen, rondhoekig, zacht-hard,

de horizontaliteit van de uitwisseling.

gevoelverstand berust volgens Bachelard de werking van

Anders dan het hiërarchisch denkmodel van de boom, is

het archetype.

het een Babylonisch woekeren; anders dan het raster,

"Stijgen en dalen in de woorden zelf is het leven van een

dat staat voor rationaliteit, gaat het hier om fascinatie.

dichter. De dichter, die het aardse en het hemelse ver-

Belangrijk is het plotseling opkomende bloeien; het mo-

3

over een dier, dat, ang-
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ment waarin de verrassing ontstaat. Dit ad hoc denken is

loos extern lichaam. Het is een architectuur die onder de

typerend voor een tijd, waarin historie en toekomst geen

ervaringscategorie van het sublieme valt.

richtpunt meer zijn en plaats hebben gemaakt voor een

Bij het beschouwen van de architectuur van Coop Him-

"rusteloos bewegen".

melblau en Tschumi valt op dat het lichaam a.h.W. wordt
bedreigd. De lichamelijke verdraaiingen en gebreken heb-
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ben hun uitwerking op het inwendige; ze zijn verdraaid,

Het idee van het architectonisch gebouw met verwijzing

afgeperst, gesneden en verdeeld. De follies van Tschumi

naar het menselijk lichaam vinden we terug in een essay

in het Parc de la Villette zijn volgens Vidler lichamen, die

van Anthony Vidler getiteld "The building in pain".4 Hij

niet zijn beschermd tegen verval, lichamen zonder cen-

zegt daarin: "met uitzondering van le Corbusier's ver-

trum, wiens eindigheid altijd in twijfel wordt getrokken.

geefse poging de modulor als basis voor afmeting en ver-

Terwijl bewoning tot uitdrukking wordt gebracht in een

houding te vestigen schijnt de lange traditie van verwij-

element als hellingbaan, trap of balkon, ontvangt de po-

zing van Vitruvius via Alberti, Filarete en Francesco di Gi-

tentiële gebruiker geen geruststellende organische refe-

orgio en leonardo te zijn opgegeven. In deze context is

rentie, maar ervaart elk moment als een ervaring op zijn

het interessant een recente terugkeer naar de lichame-

lichaam, door plotselinge verticale en zijwaartse bewe-

lijke analogie op te merken. Architecten, even verschil-

gingen.

lend als Coop Himmelblau, Tschumi en Libeskind, zijn

De architectuur van Coop Himmelblau is nog extremer.

opnieuw met het lichaam bezig. Deze vernieuwde aan-

Hun uitgangspunt is een architectuur, die bloedt, uitput,

trekkingskracht van lichaamsmetaforen is duidelijk geba-

brandt, zoet is, hard en hoekig, brutaal, rond, fijn, dro-

seerd op een "lichaam", dat radicaal verschilt van die van

mend, verleidend, weerzinwekkend, zoals ze zelf zeiden

de humanistische traditie. Het is een lichaam, dat gefrag-

in 1968. In een project 5 werd de huid van de stad voorge-

menteerd schijnt te zijn".

steld als een vorm wiens horizontale structuur "een

Vidler wijst er op dat tekeningen van Francesco di Gior-

muur is van zenuwen, waarvan alle lagen huid zijn afge-

gio een lichaam toonden, dat letterlijk was geplaatst op

peld". Fotografische collages van Himmelblau's portret-

de plattegrond van een kathedraal of een stad, met de

ten, ingevoegd in de textuur van de stadsplattegrond to-

navel op het punt van het hoofd, resp. het voornaamste

nen de drang om het lichaam van de architect op te laten

plein. Filarete ging nog een stap verder, door het gebouw

lossen in een wereld die hen ontvangt. Het is de essentie

met zijn openingen in de vorm van deuren en ramen op

van een lichaam dat geen betrekking heeft op ledematen

te vatten als een lichaam, bestaande uit holtes, ingangen

en organen, maar op lusten en onlusten. Anthony Vidler

en diepe ruimtes die te maken hebben met zijn functio-

zegt hierover:

neren. De bouwdelen zijn de projecties van lichaamsde-

het post-modernistische lichamelijke werkt ook nog op

len (organen etc.).

een ander vlak, dat van de vervreemding, opgeroepen

In de moderne technologie worden nog op dezelfde wijze

door de ogenschijnlijke terugkeer van iets (het lichaam)

lichaamsdelen als vergelijkingsmeteriaal gebruikt en

dat verdwenen verondersteld werd, maar wat nu klaar-

wordt het hart vaak beschreven als een pomp, het ze-

blijkelijk actief is. Freud identificeerde twee oorzaken

nuwstelsel als een elektrisch circuit en de hersenen als

voor het geheimzinnige, beide gebaseerd op de bewe-

een computer.

ging tussen vroegere verdringing en onverwachte terug-

Aan het begin van de achttiende eeuwen later bij de Mo-

komst. De eerste vindt zijn oorsprong in de terugkeer van

6

"Deze opzettelijke, agressieve uiting van

derne Beweging werd aan dit lichamelijke nog een gees-

iets waarvan werd gedacht dat het definitief verdrongen

telijke component toegevoegd in termen van het vermo-

was, zoals: ideeën van magie, totemisme e.d. ( .... ). Het

gen om emoties van ontzetting en angst op te roepen.

tweede vindt zijn oorsprong in de terugkeer van verdron-

Een verschuiving dus van het binnenste naar een leven-

gen infantiele complexen.
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Coap Himmelblau,
appartements-

gebouw,

Wenen, 1986

Maquette
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Zij trekken de status van psychische werkelijkheid in

ideologieën te zijn. Als een Freud van de architectuur legt

twijfel (.... ). Geconfronteerd met Himmelblau's construc-

hij de stad op de analysebank. In de beschrijving van

ties is er de sterke neiging om een gevoel van destabil-

Koolhaas is de droom, het onbewuste niveau waarop

isatie toe te schrijven aan zo'n geheimzinnigheid, nu

ontwerpers dachten, een steeds weerkerend thema. De

belichaamd in de dansende vormen van een gebouw, dat

aanleiding voor de confrontatie met deze stad is de dis-

eens een lichaam was". Zo'n interpretatie wordt ver-

crepantie die er bestaat tussen de geprojecteerde wen-

sterkt door Himmelblau's eigen verzet tegen het

sen en de werkelijkheid. De onwerkelijkheid is al vanaf

huiselijke.

het begin aanwezig: kolonisten willen een Nieuw Am-

De tegenstellingen, zoals die volgens Bachelard berusten

sterdam, ze realiseren slechts een copy van het oude

op het archetype, zijn hier vertaald in de definitie van het

Amsterdam . Het is een illusie, waarin ze geloofden.

ik en zijn lichaam als functie van de waarneming van het

Zijn onderzoek leidde uiteindelijk tot de ontdekking, dat

verzet dat de objecten in de wereld hebben tegen het ik.

de ideale stad allang bestond. In plaats van de werke-

Bij Himmelblau wordt het klassieke begrip van lichaam

lijkheid ondergeschikt te maken aan de eigen utopie,

verlaten en vervangen door wat Sartre noemt de oor-

zoals Le Corbusier had gedaan met zijn Ville Radieuse,

spronkelijke relatie tot de wereld namelijk "het lichaam

probeert Koolhaas zijn ideeën in het New Vorkse straten-

in het huis". Het lichaam neemt dan deel aan een wereld,

patroon in te passen. Even belangrijk is de ontdekking

waarin het reeds vanaf het begin is ondergedompeld,

dat in de aangetroffen werkelijkheid een enorm poten-

nog voordat het zichzelf als lichaam herkende. Ook een

tieel aan zeggingskracht aanwezig is. Voor Koolhaas was

filosofisch verband tussen de theorieën over het huis en

dit een bevestiging dat aan de realiteit van de geïdea-

het beeld van het huis kan de verbeelding opwekken of

liseerde Manhattan-voorstellen, droombeelden en ide-

versterken, omdat het de mens los kan maken van

ologieën ten grondslag hadden gelegen. In zijn voor-

verleden en realiteit. Het "baarmoederhuis" wordt

beeld van The City of the Captive Globe (1975) is elk blok

ingeruild voor het huis van de wereld. Deze ruil betekent

een complete en zuivere uitdrukking van een bepaalde

een koppeling met de angst. Het enige redmiddel is de

vorm van waanzin. Zo staan de veel kantige torens van Le

poèsis.

Corbusier naast de spitsbogen van de expressionisten,
bevindt Malevitch zich niet ver van het werk van Super-
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studio en zijn de globe en de naald van de Wereldten-

Het architectonisch gebouw kan ook betrekking hebben

toonstelling uit 1939 naast het Plaza Hotel en Mass

op een product van de menselijke geest: de droom, de

Housing gesitueerd. Alle blokken zijn geïsoleerd op

fobie of de obsessies van het werkelijke leven. Het aan de

rechthoekige verhogingen, die elke onwelkome waar-

orde stellen van deze thematiek om de inhoud van de

heid zorgvuldig buitensluiten. Het is een verwijzing naar

architectuur te ondervragen vinden we ondermeer terug

de censuur, die in elk land wordt uitgeoefend. Koolhaas

in het boek "Delirious New Vork"7 van Rem Koolhaas uit

zegt hier zelf over in Lotus 11 8 : "Elke wetenschap of

de jaren zeventig. Koolhaas zelf noemt zijn boek een re-

manier heeft haar eigen stukje grond. Op elk van die

trospectief manifest voor Manhattan. Voor hem is

stukjes grond staat een identieke, uit zware, gepolijste

Manhattan een architectonisch laboratorium geweest,

steen opgetrokken basement. Deze basementen, ideolo-

een mythisch eiland, waar een nieuwe levensstijl werd

gische laboratoria, zijn toegerust om onwelkome wetten

vormgegeven. Het gaat er hierbij om, net als bij de sur-

en onbetwistbare waarheden (sic) buiten werking te

realisten, alle werkelijkheid uit te bannen die niet beant-

stellen, om niet-bestaande materiële voorwaarden te

woordt aan de oorspronkelijke doelstelling: het schep-

scheppen, om bespiegelende activiteiten te vergemakke-

pen van een paranoïde projectie. In Koolhaas' visie tracht

lijken en uit te lokken (... ). De veranderingen in deze ide-

New Vork een distillatie van aan de wereld opgelegde

ologische horizon zullen snel en onafgebroken zijn, ze
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Rem Koolhaas.
The City of the
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zullen een kostelijk schouwspel opleveren vol van ethische vreugde, morele koorts-achtige opwinding of intellectuele zelfbevrediging". In een ontwerp voor het Welfare Palace Hotel zijn weer andere uitingen van surrealisme te herkennen. Dit torenhotel kijkt uit op het R.e.A.gebouw van Harrison en op New Vork met zijn muren
van glas en zeven hoofden. Door het hotel loopt een
scherm en één van de torens is op zijn zij gevallen,
zodoende tot "grondkrabber" geworden. Evenmin ontbreekt de rationalistische nadruk op herhaling, die hier
tot een hoogtepunt van verveling is opgevoerd. Aanwezig is ook het conglomeraat van gebouwen, dat staat
voor de architectonische puinhoop.
Koolhaas noemt zijn ontwerp dan ook "een parkeerplaats voor architectuur, een begraafplaats voor afgedankte ontwerpen" . De slappe curve in het plan verwijst
naar het humanisme en verraadt het onophoudelijk vertoon van schuldgevoelens.
Koolhaas geeft in de lichamen weer wat hij noemt "het
Rem Koolhaas,

geheime leven van gebouwen". Voor de introductie van

Boven en onder:
Wellfare Palace Hotel,

figuratieve, symbolische elementen is een quasi freudi-

1975

aanse taal ontwikkeld, waarmee de psychologische kenmerken en eigenschappen, die aan architectuur zouden
kunnen worden toegeschreven, geïdentificeerd en geanalyseerd kunnen worden.

176

DE VERBEELDING W ER KE LIJ K

John Hejduk ontwierp in 1981 het project Berlin Masque.
De locatie is een braakliggend terrein nabij de voormalige muur in Berlijn . Het ontwerp bestaat uit 28 gebouwtjes.
De planning van de gebouwtjes is zo, dat de structuur
naar niets dan zichzelf verwijst en is te lezen als "een
weefsel van onderling samenhangende punten". De

t o~

gebouwtjes worden gezien als rustpunten: "Een rustpunt voor een vogel, om na de rust weer verder te
vliegen. Een doel heeft hij niet, noch een richting. Zich
vergissen kan hij niet".9
De gebouwtjes zijn allen benoemd met een eigen naam
(Guest Tower, Lottery Woman, House for the Eldest, etc.)
en hebben een specifiek programma. Dit programma
wordt aan het ontwerp toegevoegd in de vorm van teksten of gedichten . Het programma van de onderdelen
lijkt reëel, maar door de koppeling met het totale programma ontstaat een structuur van op elkaar gestapelde
betekenissen. De betekenissen werken op elkaar in en
doen een irrationele wereld ontstaan. Het woord wordt
zo gebruikt om te dwalen, om tot beeld te komen.
Hejduk probeert in zijn werk dit 'tussen' van beeld en
woord (van droom en analyse) te vernauwen door ondermeer de ervaring van het subject te herschrijven als een
architectonische allegorie.
Het allegorisch karakter van Hejduks mythologische
bewoners ligt in de 'suggestieve overeenkomst' met de
gebouwen waarin ze wonen, waarover ze praten, waardoor ze geinfecteerd zijn. In dit opzicht probeert Hejduk
een omkering te bereiken in de relatie tussen woord en
beeld die karakteristiek is voor de psychoanalyse. Hij
reduceert het woord tot geconcentreerde en cryptische
poëzie, wat vervolgens door het beeld geïnterpreteerd
wordt.
Wim van den Bergh verbindt de " Masques" met de term
"monsterkoffer" .'0 In deze context wordt " de monsterkoffer" dan beschouwd als een soort draagbaar
museumpje, waar Hejduk zijn persoonlijke zoeken naar
het eigenlijke in de architectuur, zijn zoektocht naar een
authentiek programma voor de architectuur heeft verza-

John Hejduk,

meld.

plattegrond

Berlin Masque ,1981
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In de Masques worden we teruggevoerd naar een kinderlijke wereld, waar wreedheid gepaard gaat met onschuld
en angst met fascinatie. Het is het resultaat van de
opvatting dat architectuur het streven is naar een onmogelijke voorstelling en dus altijd een kritiek is op de voorspelbaarheid en de logica. Van daaruit wordt aan de
fabels een actieve rol toebedeeld.
De "Mummeries of Masques", waaraan Hejduk refereert,
de theaterspelen die in de 16e eeuw in Engeland ontstonden, zijn een simulatiemodel in miniatuur zonder een
bedacht verhaal of einde.
Ook de Masques zijn een spel; een spel dat gebaseerd is
op een denken, dat nog niet onderworpen is aan de ratio,
maar refereert aan het kind-zij n. Het is een architectonisch spel van beeldende bewustwording, gekenmerkt
door engagement, waarbij de verdieping van de ontmoeting gesteld wordt boven het gemak van herkenni ng
en methode. Het poëtische blijkt pas na het spel. De
Masques hebben een eigen logica, maar geen doel. Ze
ontkennen de behoefte aan een stabiele " plaats". Het is
juist hun doel om verwondering op te wekken; ze zijn
overtuigd van de noodzaak van een voortdu rend e
ontwrichting. Beatriz Colomina voert in dit verband de
persoon Ulrich op en schrijft: "Ulrich (. ... .) dacht dat steden herkend konden worden aan hun gang, zo als
mensen aan hun manier van lopen. Zo kan ook de drager
van een masker herkend worden. Zolang hij onbeweeglijk is, is hij onberekenbaar, of beter gezegd: spreekt
alleen zijn eigen masker." "
Doordat Hejduk zijn bewoners laat spreken wordt het
masker geneutraliseerd. Als het zwijgen van de facade,
zoals bij Loos, een teken is van iemand die heeft ingezien
dat er geen dialoog mogelijk is in een ta al die niet van
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hem is, dan is het spreken van Hejduk een poging om via
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een andere vorm van communicatie inzicht te krijgen of
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anders gezegd hij tracht iets tot bewustzijn te brengen
dat niet binnen het taalkader te vatten is.
Hejduk wil in zijn werk iets van de oorsprong van de dingen aanwezig laten zijn, datgene wat aan alle kaders
voorafgaat: het mysterie. Het is dezelfde onverkla arbare
evidentie die ook geldt voor het spel. In het hart van elk
spel bestaat een fundamentele en geheime regel - het
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mysterie - en toch is het spelverloop als geheel niet mysterieus.
De architectuur van Hejduk is geheel toegankelijk door
het spel van de taal. het benoemen van de archetypen.
Hierdoor ontstaat een stoffelijke poëzie. De objecten van
Hejduk's voorstellingen lijken meer op de huiden van

l'
I

lichamen, dan op de huiden van gebouwen.
Zij verwijzen op direkte wijze naar het lichaam, maar zijn
niet antropomorf in de klassieke zin. De cyclus van het
beeld van het lichaam is begonnen bij de mythe, werd
metafysisch in de vorm van filosofie en wetenschap en is
weer terug bij de mythe.
"Poëzie spreekt in beelden om ons te laten wonen" stelt
de filosoof Heidegger. Hejduk's werk heeft dat; het levert
een oriëntatie die de structuur van de wereld reflecteert
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en een vernieuwd lichaamsbeeld suggereert. Zijn archi-
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