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Voorwoord 

Eén van de meest gelezen boeken in de wereld is ‘Le Petit Prince’ van de Franse schrijver 
Antoine de Saint-Exupéry. Een piloot die door motorpech een noodlanding moet maken, komt 
terecht in een verlaten gebied, de Sahara. Hij ontmoet een jongetje, de kleine prins, die op een 
planeet woont met drie vulkanen en een hooghartige bloem. De kleine prins vertelt aan de 
gestrande piloot over zijn ervaringen tijdens zijn bezoek aan een reeks planeten. Daar 
ontmoette hij merkwaardige volwassen mensen, zoals een koning die graag orders uitdeelt 
aan onderdanen, maar helaas de enige bewoner van de planeet blijkt te zijn. Een ijdeltuit die 
zijn hoed steeds afneemt voor mensen die hem toejuichen, maar jammer genoeg komt er nooit 
iemand langs. Een dronkaard die drinkt uit schaamte voor het feit dat hij drinkt. Een 
zakenman die alleen in geld geïnteresseerd is, maar niet weet wat hij met dat geld moet doen. 
Een lantaarnaansteker die vanwege de geringe omvang van zijn planeet de hele tijd niets 
anders doet dan een lantaarn aansteken, doven en wederom aansteken. Ook ontmoette hij een 
geograaf die in boeken noteert wat ontdekkingsreizigers eerder hebben vastgesteld. Tot slot 
vertelt hij over de planeet aarde waar merkwaardigerwijs heel veel koningen, ijdeltuiten, 
dronkaards, zakenlui, lantaarnopstekers en geografen wonen. De kleine prins komt tot de 
conclusie dat op de aarde alleen maar mensen wonen die zich constant druk maken, in een 
kring ronddraaien en slechts napraten wat er allemaal gezegd wordt.  

Een tocht door de geschiedenis van de architectuur heeft veel overeenkomsten met de 
ervaringen van de kleine prins. Ook tijdens onze tocht komen we vreemde mensen, vreemde 
gebeurtenissen en vreemde gebouwen tegen. Het lijkt wel of het wezens van een andere 
planeet zijn. Ook de gebouwen zelf wekken soms de indruk van een ander hemellichaam te 
komen. Ze zijn gemaakt voor of door een koning, een ijdeltuit, een dronkaard, een zakenman, 
een geograaf of iemand die niets anders doet dan het licht aan en uit doen. Sommige 
gebouwen stammen uit lang vervlogen tijden, andere zijn van tamelijk recente datum. Over 
die gebouwen (hun opdrachtgevers, hun functie, hun ligging, hun constructie, hun 
bouwmateriaal, hun prijs en hun vorm) is vaak heel wat strijd geleverd en wordt soms nog 
steeds gestreden. De uitdrukking ‘Geen tijd zonder strijd’ geldt ook op architectuurgebied. 
Alle gebouwen zijn op de een of andere manier het resultaat van strijd. Het doel van dit boek 
is om anders naar architectuur te kijken. In eerste instantie lijkt architectuur een vreedzaam 
product te zijn van een artistieke opgave. Schijn bedriegt: er is permanent strijd om 
architectuur, in Europa, maar ook daarbuiten. 

In een eerdere publicatie (‘Oog voor Architectuur in Europa’, 2001) heb ik vijfentwintig 
architectuurprojecten besproken uit verschillende fasen van onze westerse 
cultuurgeschiedenis. In dit boek, dat als een vervolg hierop kan worden gezien, worden ook 
weer vijfentwintig projecten besproken uit verschillende perioden van onze 
cultuurgeschiedenis, maar toch zijn er twee duidelijke verschillen. In de eerste plaats worden 
andere stromingen uit de architectuurgeschiedenis besproken. In de tweede plaats is de focus, 
de manier waarop de projecten worden bekeken, van een andere aard. In dit boek 'Strijd om 
Architectuur in Europa’ worden de architectuurprojecten bekeken vanuit het perspectief van 
de strijd die met de realisatie van de projecten gepaard gaan. Dit is de reden waarom in de 
ondertitel van het boek wordt gesproken van een ‘kleine mars’ door de geschiedenis. 
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De concept-hoofdstukken van dit boek zijn van commentaar voorzien door Andrea Nelissen-
de Pont, drs. Cees de Vocht, drs. Ben Verfürden en drs. Maurice Bogie. Langs deze weg wil ik 
deze personen danken voor hun constructieve kanttekeningen. Ik hoop dat dit boek evenzeer 
zijn weg weet te vinden als de vorige publicatie. 

N.N. 

Nijmegen, juni 2003  
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0. Architectuur: Octogoon als Strijdtoneel 

Een andere kijk op architectuur 

Wie van architectuur geniet, realiseert zich waarschijnlijk niet dat achter de totstandkoming, 
maar ook het functioneren van fraaie gebouwen, vaak heel wat strijd schuilt. Het lijkt alsof 
alles probleemloos verlopen is. Natuurlijk komt dat wel eens voor, maar veel 
architectuurprojecten zijn het resultaat van twisten. Vraag de eerste de beste architect naar zijn 
ervaringen op dit gebied en wees ervan verzekerd dat de anekdotes niet van de lucht zijn. 
Gebouwen zijn soms zelfs als gevolg van conflicten nooit tot stand gekomen. Welke 
spanningen en conflicten spelen er dan rondom architectuur? Waar gaat de strijd over? Op 
welke manier manifesteert zich die strijd? Welke partijen zijn erbij betrokken? Wat zijn de 
gevolgen van die spanningen en conflicten en hoe wordt er in de praktijk mee omgegaan?  

1. Architectuur is harmonie 

Als u wel eens aanwezig bent geweest bij de officiële opening van een gebouw, zal zeer 
waarschijnlijk gesproken zijn over de lange weg die eraan vooraf is gegaan. Het 
oorspronkelijke doel en de ambities worden nog eens genoemd, het programma van eisen 
wordt in herinnering gebracht en er wordt melding gemaakt van de architectenkeuze. Verder 
wordt opgesomd wie allemaal aan het project hebben meegewerkt en er wordt aangegeven 
hoe men geprobeerd heeft om binnen het budget te blijven. Het uiteindelijke resultaat stemt 
tot tevredenheid en de hoop wordt uitgesproken dat het gebouw zal beantwoorden aan de 
verwachtingen van de gebruikers. Soms wordt ook de architect uitgenodigd om een verhaaltje 
te houden. Hij of zij spreekt dan over de wijze waarop de opdracht verkregen is, hoe de 
opdracht als ontwerpopgave tegemoet werd getreden, hoe het een en ander vorm heeft 
gekregen en hoe gedurende de rit aanpassingen plaatsvonden als gevolg van 
kostenoverwegingen en voortschrijdend inzicht. In een enkel geval wordt nog iets gezegd 
over de relatie met de gemeente, de aanpassing van het bestemmingsplan en de reactie van de 
welstandscommissie. De architect bedankt iedereen voor de prettige samenwerking en hoopt 
van zijn kant dat het gebouw zal beantwoorden aan de wensen van de gebruikers. Dan is er 
applaus, een toast wordt uitgebracht, er wordt nog een tweede glas champagne gedronken en 
tijdens de receptie worden herinneringen opgehaald. Voor de goede verstaander valt er bij 
deze conversaties meer te vernemen. Wanneer alcohol zijn werk heeft gedaan, dan voelt de 
opdrachtgever zich vaak geroepen om kritiek uit te oefenen op de aannemer, de gemeente, de 
welstandscommissie, de leverancier en/of de architect. Deze laatste laat zich dan niet 
helemaal onbetuigd. Hij maakt melding van het feit dat het proces behalve 'ups', ook 'downs' 
heeft gekend en dat op bepaalde momenten het zelfs onzeker was of het project wel door zou 
gaan. Maar, het gebouw staat er nu en iedereen is vol lof over het fraaie ontwerp. Met andere 
woorden, bij architectuur telt vooral het resultaat, het proces dat eraan vooraf is gegaan is van 
minder belang. Architectuur speelt zich af in de sfeer van geveinsde harmonie. De erachter 
schuilgaande strijd wordt vaak verzwegen.  
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2. Architectuur is strijd 

Architectuur kan ook worden gezien als het resultaat van meningsverschillen, spanningen en 
conflicten; met andere woorden als het resultaat van strijd. Is dat een verwerpelijk 
perspectief? Wat hebben we eraan als we weten dat er zich rondom architectuur allerlei strijd 
heeft afgespeeld of afspeelt? Wat worden we er wijzer van? Gaat dat niet ten koste van het 
genieten van architectuur? Op zich legitieme vragen, die niet allemaal bevredigend te 
beantwoorden zijn. Laat ik mijn standpunt verhelderen. Architectuur is een fantastische basis 
voor het beleven van cultuur. Hoe meer mensen ervan genieten, hoe liever het mij is. Maar, 
dat neemt niet weg dat het goed is om ook oog te hebben voor de strijd die met architectuur 
gepaard gaat. Mijns inziens maakt deze strijd architectuur juist zo spannend. Op die manier 
wordt men zich namelijk bewust van het feit dat architectuur als toegepaste kunst midden in 
het maatschappelijke leven staat, dat het een echt onderdeel daarvan vormt. Dit impliceert dat 
er ook op het gebied van architectuur niet alles verloopt zoals in het aards paradijs. Wordt 
daarmee de glans van architectuur weggehaald? Misschien wel het laagje vernis, maar zeker 
niet de essentie van architectuur. Integendeel, door te letten op de spanningen, conflicten en 
strijd, ervaart men juist de levendigheid van de gebouwde omgeving. Architectuur verwijst 
naar strijd, naar onenigheid, naar verschillen in opvattingen en naar conflicten. Architectuur is 
direct verbonden met spanningen en strijd in de samenleving. Bepaalde architectuur wordt fel 
bekritiseerd, andere wordt juist de hemel in geprezen. De in de samenleving bestaande 
belangentegenstellingen manifesteren zich heel concreet op het gebied van de architectuur. 
Elk gebouw is een ‘versteend slagveld’ van een gevoerde belangenstrijd. 

Strijd over van alles 
De strijd om architectuur kan op alles betrekking hebben. De ene keer gaat het over welk 
gebouw er moet komen. De andere keer over de centrale gedachte achter het ontwerp en weer 
een andere keer over het budget waarbinnen het een en ander moet worden gerealiseerd. In de 
volgende paragraaf zal ik proberen om wat meer structuur aan te brengen in de centrale 
thema's van strijd om architectuur. Ik gebruik daarbij een ‘strijdoctogoon’ als analytisch 
hulpmiddel. Maar alvorens dat te doen, wil ik het onderwerp 'strijd om architectuur' bewust 
wat ruimer formuleren. Ik doe dat omdat in de komende hoofdstukken zal blijken dat er veel 
meer strijdelementen een rol spelen, dan men aan de hand van de strijdoctogoon zou 
verwachten. Wanneer men projecten analyseert, dan blijkt dat er niet alleen strijd is geweest 
bij het tot stand komen van een project, maar dat deze strijd zich ook ná de realisatie doorzet. 
Bijvoorbeeld over de wijze waarop een gebouw onderhouden moet worden, hoe het moet 
worden gerestaureerd, hoe het moet worden gebruikt, of het al dan niet toegankelijk moet zijn 
voor een groot publiek, of er nog wel behoefte is aan zo een type architectuur, enzovoort.  

Gradaties in strijd 
De strijd om architectuur speelt zich in allerlei gradaties af. De term 'strijd' klinkt nogal 
martiaal en men denkt daarbij mogelijk meteen aan mensen die elkaar naar het leven staan. 
Dat laatste gebeurt incidenteel wel eens, maar gelukkig gaat het meestal om lichtere gradaties 
waarin de strijd zich manifesteert. Tussen kleine meningsverschillen en gigantische conflicten 
ligt een heel scala van mogelijkheden, zoals overleg om eruit te komen, een schriftelijke 
standpuntbepaling, partijen tot een keuze dwingen, het stellen van een ultimatum, het 
vaststellen van termijnen waarbinnen een conflict moet worden opgelost en het versturen van 
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een aangetekende brief. Rinus Michels, de voormalige coach van het Nederlands elftal, 
noemde voetbal oorlog. Het voert te ver om te stellen dat architectuur oorlog is, maar het 
heeft zeker veel weg van een koude oorlog. Partijen die bij een project betrokken zijn hebben 
allemaal hun eigen doelen en belangen. Hun handelen is gericht op het optimaliseren van hun 
eigen doelen, eventueel ten koste van die van andere partijen. Natuurlijk moet men ook weer 
niet overdrijven. Het tot stand komen van gebouwen heeft doorgaans niets te maken met 
oorlog, maar er is altijd wel sprake van een zekere oorlogsdreiging.  

3. Strijdtoneel aan de hand van een octogoon 

In mijn eerdere boek ‘Oog voor Architectuur in Europa’ heb ik een octogoon ontwikkeld als 
hulpmiddel bij de beschrijving, analyse en becommentariëring van architectuurprojecten. Ik 
onderscheidde daar acht elementen die van belang zijn bij elk project, te weten: 1. 
opdrachtgever, 2. programma van eisen, 3. site (de plek waar het gebouw terechtkomt), 4. 
wet- en regelgeving, 5. materialen en techniek, 6. kosten, 7. ecologische aspecten en 8. 
vormgeving. Ieder ontwerp is de resultante van een unieke combinatie van deze elementen. 
Daarbij moet men voor ogen houden dat deze elementen niet in een vacuüm opereren, maar in 
een concrete maatschappelijke context. Dit impliceert dat sociale, culturele, economische en 
bijvoorbeeld demografische factoren op ieder van de elementen afzonderlijk en op alle 
elementen samen van invloed zijn. Dezelfde octogoon kan ook als hulpmiddel worden 
gebruikt om inzicht te krijgen in de strijd die bij een project een rol speelt. Met andere 
woorden elk van de elementen van de octogoon kan de grondslag vormen voor spanningen en 
conflicten. Vanuit dit perspectief kan dus ieder element afzonderlijk, maar ook een combinatie 
ervan, evenals de maatschappelijke context de reden of aanleiding tot strijd zijn. Vanwege het 
feit dat de hier gehanteerde octogoon vooral gehanteerd wordt om inzicht te krijgen in de 
strijd die met architectuur gepaard gaat, wordt gesproken van een ‘strijdoctogoon’. We zullen 
elk van de elementen wat nader toelichten. 

Het is goed om voor ogen te houden dat bij het ontwerp van een gebouw niet altijd een 
architect te pas komt. Dat was in het verre verleden zeker het geval, toen er nog geen 
architecten in de huidige zin van het woord waren. Maar ook nu nog worden gebouwen 
ontworpen door mensen die daarvoor niet de vereiste opleiding hebben genoten. 
  

Bij concrete architectuurprojecten kan men met behulp van de strijdoctogoon een idee krijgen 
van de aard en de intensiteit van de strijd die er rondom het project is gevoerd. Daartoe moet 
men de verschillende strijdpunten ten aanzien van ieder van de elementen in de hypothetische 
ruimte van de octogoon plaatsen. Op die manier krijgt men een indruk van de elementen 
waaromheen de strijd zich heeft afgespeeld. Verder kan men ieder van de acht hoeken van de 
octogoon van een bepaalde schaal voorzien en dus de mate van intensiteit van het betreffende 
strijdelement in beeld brengen. Wanneer men dat doet, dan ontdekt men dat bij het ene project 
bijvoorbeeld een strijd is geweest rondom het programma van eisen, bij een ander project 
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rondom de techniek en materialen en bij weer een ander project rondom de site. De 
strijdoctogoon is niets meer, maar ook niets minder, dan een hulpmiddel om een beter zicht te 
krijgen op de strijd die zich om het project heeft afgespeeld. 

0.3.1 Strijd met opdrachtgever 

Architecten werken doorgaans in opdracht van een persoon of instantie. Een particulier wil 
een huis laten bouwen, een ondernemer een productiehal, een gemeentebestuur een stadhuis, 
een schoolbestuur wil een school uitbreiden, een projectontwikkelaar wil een multifunctioneel 
gebouw realiseren, een kerkbestuur wil een pastorie restaureren, enzovoort. Sommige 
architecten zijn gespecialiseerd op een bepaald terrein, waardoor ze met bepaalde typen 
opdrachtgevers te maken hebben. Zo zijn er architecten die vooral actief zijn op het gebied 
van de woningbouw, met als gevolg dat ze vaak particulieren en woningcorporaties als 
opdrachtgever hebben. Andere hebben zich toegelegd op het ontwerpen van ziekenhuizen, 
waardoor ze veel te maken hebben met stichtingsbesturen en ziekenhuisdirecties als 
opdrachtgever. De meeste architectenbureaus hebben echter opdrachten van zeer 
uiteenlopende aard; wat betekent dat ze dan ook met zeer uiteenlopende opdrachtgevers te 
maken hebben. Tussen architect en opdrachtgever moet het ‘klikken’. Als dat niet het geval is, 
dan ontstaan allerlei problemen. Welke problemen zijn dat?  

Meerduidigheid 
Een beruchte kwestie is de meerduidigheid van de opdrachtgever, dat wil zeggen dat het voor 
een architect niet helemaal, of helemaal niet, duidelijk is wie de opdrachtgever is. Hij kan een 
schriftelijke opdracht hebben gekregen van een stichtingsbestuur, maar vervolgens is de vraag 
wie binnen het bestuur het aanspreekpunt is. Zeker wanneer er meerdere personen aan het 
gesprek deelnemen, is het niet altijd duidelijk wat de positie en het gezag is van degene die 
aan het woord is. Dit kan inhouden dat de architect niet precies weet naar wie hij moet 
luisteren. Natuurlijk worden vaak wel afspraken vooraf gemaakt, maar in de praktijk blijkt dat 
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dit allemaal veel dynamischer en minder overzichtelijk is dan een architect zou wensen. Men 
moet overigens niet vergeten dat ook de opdrachtgever wel eens in het ongewisse blijft over 
wie binnen het architectenbureau het aanspreekpunt is. Nu eens komt de ene architect 
opdraven, dan weer een andere.  

Wisselende opdrachtgever 
Het komt ook voor dat gedurende de ontwikkeling van plannen de opdrachtgever verandert. 
Een project kan tussentijds worden verkocht, of een opdrachtgever houdt met een zaak op en 
doet deze over aan zijn zoon of aan een andere partij. In dat geval krijgt de architect te maken 
met een nieuwe opdrachtgever. Dat hoeft geen probleem te zijn wanneer de nieuwe 
opdrachtgever dezelfde opvattingen en dezelfde stijl van communicatie heeft, maar dat komt 
maar zelden voor. Verandering van opdrachtgever leidt in veel gevallen tot gevoeligheden en 
tot nieuwe afspraken. Soms komt het tot een breuk, omdat de chemie tussen de partijen niet 
werkt. 

Niet-betrouwbaar 
Architecten kunnen bepaalde opdrachtgevers als niet-betrouwbaar beschouwen. Dit is een 
heel gevoelige materie. Zo kan een potentiële opdrachtgever bij de architect de indruk hebben 
gewekt dat hij hem het project gunt, maar uiteindelijk komt de opdracht bij een andere 
architect terecht. Reden voor de architect die het project aan zijn neus voorbij ziet gaan, om 
de opdrachtgever als onbetrouwbaar te kwalificeren. Soms ligt de betrouwbaarheidskwestie 
erg subtiel. Gedurende de gesprekken worden afspraken gemaakt, die achteraf door de 
betrokken partijen op een wat andere manier worden geïnterpreteerd en vervolgens zijn de 
poppen aan het dansen. Wie heeft zich wel en wie niet aan de afspraken gehouden? De 
meningen daarover verschillen vaak, met als gevolg dat er getwijfeld wordt aan elkanders 
integriteit. 

Ideeënloos 
Het komt voor dat een opdrachtgever helemaal geen idee heeft van wat hij architectonisch 
gezien interessant vindt. Ogenschijnlijk lijkt dat een goede basis voor een architect, want deze 
heeft dan vrij spel. Toch blijkt in de praktijk dat dit zeker niet ideaal is, immers de architect 
mist het natuurlijke tegenspel. Hij heeft geen intellectuele en esthetische sparringpartner om 
zijn ideeën kritisch aan te toetsen. Een architect kan dan wel eens het gevoel hebben dat hij 
komt te zweven. In zo een geval verloopt het ontwerpproces ogenschijnlijk probleemloos, 
maar vroeg of laat blijkt dat er dan toch gevoelens van onbehagen ontstaan omdat er geen of 
te weinig weerwoord is. De architect moet dat weerwoord dan ergens anders gaan zoeken. 
Soms krijgt hij dat te laat, bijvoorbeeld wanneer het ontwerp op veel weerstand stuit bij de 
welstandscommissie. 

Ideeënvol  
Een ander strijdpunt tussen opdrachtgever en architect heeft met het tegenovergestelde te 
maken, namelijk als een opdrachtgever een uitgesproken opvatting heeft over wat hij 
architectonisch wil. Natuurlijk is het van belang dat de opdrachtgever een architect kiest 
wiens ideeën het meest met zijn opvattingen overeenkomen. Het komt ook wel voor dat de 
opdrachtgever al een keuze heeft gemaakt en dat hij de architect dan in een bepaalde richting 
probeert te duwen. Dat leidt soms tot hoogoplopende conflicten. Architecten hebben immers 
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hun artistieke vrijheid en willen die ook gebruiken. De architect zal dan proberen om de 
opdrachtgever van het eigen gelijk te overtuigen. Dat lukt wel eens, maar in veel gevallen 
leidt het tot langdurige en moeizame discussies, met als resultaat dat het misschien maar beter 
is om naar een andere architect uit te zien. 

Veeleisend 
Een beruchte bron van conflicten is als een opdrachtgever van mening is dat de architect maar 
één taak heeft en dat is aan zijn opdracht te werken. De opdrachtgever belt te pas, maar vooral 
te onpas. Voor iedere kleinigheid moet de architect opdraven. Steeds opnieuw wordt gevraagd 
om bevestiging van gemaakte afspraken. Wanneer dat te maken heeft met slordigheid van de 
architect, of met de indruk die hij wekt dat alles wel in orde komt, dan is er alle reden voor 
een dergelijke opstelling van de opdrachtgever. Wanneer dat niet het geval is, dan kan een 
architect het gevoel hebben dat hij constant achtervolgd wordt. Veeleisende, ‘gulzige’ 
opdrachtgevers kunnen het leven van een architect vergallen, zeker in een tijd waarin een 
architect via zijn gsm permanent bereikbaar is. In het verlengde hiervan ligt het strijdpunt dat 
opdrachtgevers steeds vragen om aanvullende zaken: kan dit of dat er nog even bij of kan daar 
nog even aandacht aan worden geschonken? Steeds wordt wat meer gevraagd dan in de 
oorspronkelijke opdracht werd vastgelegd. Iets meer doen is doorgaans niet het probleem, 
maar als heel vaak steeds iets meer wordt gevraagd, dan komt het moment dat het de architect 
te veel wordt. 

Spoedeisend 
Een opdrachtgever kan de architect ook op een ander manier onder druk zetten, door namelijk 
constant tot spoed te manen. Hij heeft een grote behoefte aan een gebouw en dat moet zo snel 
mogelijk gereed zijn. Het ontwerpen mag niet veel tijd kosten, de procedures moeten binnen 
de kortst mogelijke tijd doorlopen worden, de bestellingen voor de materialen moeten met 
spoed worden verricht, enzovoort. Spoedeisende opdrachtgevers kunnen de architect tot 
wanhoop brengen. Tijd valt niet op te splitsen: tijd besteed aan het ene, kan niet aan het 
andere project worden besteed. Een opdrachtgever kan het gevoel krijgen dat een architect 
zijn opdracht niet helemaal serieus neemt en geen oog heeft voor de haast die hij heeft. 
Kwade telefoontjes, faxen en e-mails zijn de tastbare bewijzen van onenigheid. Deze strijd 
komt vooral voor wanneer het moment van oplevering, c.q. van officiële opening van het 
project komt. Kijk naar de film van Jacques Tati, getiteld 'Playtime', en zie hoe architecten tot 
op de laatste seconde voor de opening van een restaurant nog allerlei werkzaamheden moeten 
(laten) verrichten, met alle gevolgen van dien. 

Inconsistent 
Opdrachtgevers die constant iets anders willen, brengen een architect soms tot wanhoop. Nu 
eens moet het dit; dan weer dat zijn. Wanneer de opdrachtgever met de ene partij heeft 
gesproken, dan belt hij de architect om deze veranderingen door te brengen. Wanneer hij met 
een andere partij heeft gesproken, dan moeten het weer andere veranderingen zijn. De 
architect verzucht dat de opdrachtgever niet weet wat hij wil en dat hij de speelbal is van zijn 
onzekerheid. Soms leidt dit ertoe dat het de architect aan moed gaat ontbreken om nog 
wijzigingen in een ontwerp aan te brengen, omdat het morgen wel weer anders zal zijn. 
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Besluiteloos 
Als gevolg van het feit dat de opdrachtgever geen beslissingen kan of durft te nemen, ontstaan 
ook wel conflicten. Elk ontwerp vraagt om voortgang, maar wanneer de opdrachtgever niet in 
staat is tot het nemen van een besluit, dan kan een plan nodeloos vertraging oplopen. 
Sommige mensen zijn erg scrupuleus, ze durven geen beslissingen te nemen. Ontwerpen en 
bouwen vragen echter voortdurend om het nemen van beslissingen. Niet iedere keuze is even 
rationeel. Een opdrachtgever gaat vaak af op zijn intuïtie en zijn ervaring. Architecten kunnen 
in grote verlegenheid worden gebracht wanneer een opdrachtgever besluiteloos is. 

Geen opdrachtgever 
Er komen situaties voor waar een architect zonder opdrachtgever werkt. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor plannen die hij ontwikkelt ten behoeve van een bepaalde plek, zonder dat er 
een concrete partij is die iets met die plek wil doen. De architect hoopt een belangstellende te 
vinden voor zijn ontwerp. Wanneer er minder opdrachten zijn, dan gaat de architect zelf 
plekken zoeken om een plan voor te maken. Hij hoopt dan dat er later gegadigden voor 
komen. Wanneer zich daadwerkelijk een opdrachtgever meldt, dan blijkt vaak dat 
aanpassingen nodig zijn, wat soms tot strijd leidt, omdat de architect aan zijn oorspronkelijke 
ontwerp wil vasthouden. 

Gebruiker 
De gebruiker van een gebouw hoeft niet tevens de opdrachtgever te zijn. Een 
projectontwikkelaar kan de opdrachtgever zijn voor een appartementencomplex, maar de 
bewoners zijn de gebruikers. Een ziekenhuisdirectie kan de opdrachtgever zijn voor een 
ziekenhuis, maar de patiënten zijn de gebruikers. Opdrachtgevers brengen de architect wel in 
contact met de gebruikers. Het gevolg is dat de architect te maken krijgt met een partij die 
wensen en verlangens heeft die van een andere, en soms tegenstrijdige aard kunnen zijn als 
die van de opdrachtgever. De architect loopt dan de kans tussen twee vuren in te komen staan. 
Het zou voor een architect onverstandig zijn om geen rekening te houden met de verlangens 
van de gebruikers. Van de andere kant worden soms financiële en technische grenzen door de 
opdrachtgever gesteld, waardoor niet aan alle verlangens tegemoet kan worden getreden.  

0.3.2 Strijd om programma van eisen 

Architecten krijgen te maken met de eisen en wensen van een opdrachtgever. Soms zijn deze 
heel nauwkeurig op een rijtje gezet, maar vaak worden deze pas gedurende het ontwerpproces 
ontwikkeld. Tussen architect en opdrachtgever kunnen allerlei conflicten op dit gebied 
ontstaan. De meest voorkomende strijdpunten zijn de volgende. 

Verschillen in opvatting 
Architect en opdrachtgever kunnen onderling van mening verschillen over het programma 
van eisen. De opdrachtgever kan menen dat voor de realisatie van de doeleinden een beperkt 
programma geboden is. De architect kan van mening zijn dat het programma van eisen ruimer 
dient te zijn in verband met bijvoorbeeld verwachte uitbreiding van het bedrijf. Een architect 
probeert een dergelijk type onenigheid vaak op te vangen door in het ontwerp flexibiliteit en 
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uitbreidbaarheid in te bouwen, zodat eventueel in een later stadium toch nog een uitgebreider 
programma van eisen kan worden gerealiseerd. 

Te strak vasthouden 
Bij elk ontwerp is er sprake van een zekere spanning tussen het programma van eisen en de 
vormgeving. Wanneer een opdrachtgever te strak vasthoudt aan het programma van eisen, dan 
kan de vormgeving wel eens in het gedrang komen. Wanneer een architect een plan 
ontwikkelt, dan houdt hij uiteraard rekening met het programma van eisen, maar meestal doet 
hij meer, hij probeert namelijk een concept neer te zetten. Soms gaat dat ten koste van een 
deel van het programma van eisen, waardoor concessies moeten worden gedaan. Dat geldt 
niet alleen voor de vereiste vierkante meters vloeroppervlak, maar ook voor de organisatie en 
verdeling van de ruimte.  

Te los hanteren 
Een opdrachtgever kan het programma van eisen ook te los hanteren, dat wil zeggen dat hij 
niet altijd even consequent is bij het beoordelen van het plan op het programma van eisen. 
Voor een architect is het van belang dat er over het programma van eisen toch in grote lijnen 
duidelijkheid bestaat, immers hij weet dan waarvoor hij een plan moet maken. Wanneer een 
opdrachtgever nu eens vraagt om bijvoorbeeld 2.000 vierkante meters vloeroppervlak en dit 
vervolgens wijzigt in 10.000 vierkante meters, dan is het voor een architect moeilijk om met 
aanpassingen in het ontwerp te volstaan. Hij moet dan in feite volledig opnieuw beginnen. 

Dynamiek in programma 
Uit het voorgaande mag men niet afleiden dat een programma van eisen een vaststaand, 
onveranderlijk gegeven is, dan wel zou moeten zijn. Ieder programma van eisen is in zekere 
mate flexibel. Dat moet ook wel omdat in een bepaald stadium nog niet bekend is wat 
bijvoorbeeld de kosten van het plan zullen zijn. Wanneer blijkt dat de bouw veel te duur 
wordt, dan moet er een aanpassing in het programma van eisen plaatsvinden. Aanpassingen 
van het programma van eisen kunnen ook door andere factoren worden bepaald, zoals door 
wettelijke regels waarin gesteld wordt dat terreinen niet volledig bebouwd mogen worden of 
dat er afstand ten opzichte van de buren in acht moet worden genomen. 

0.3.3 Strijd om de site 

Strijd kan er ook zijn over de plek waar een gebouw of complex tot stand moet komen. In elk 
plan wordt in meer of mindere mate rekening gehouden met de plek waar iets moet komen. 
Dat geldt uiteraard voor die situaties waar de plek relatief bijzonder is, bijvoorbeeld het 
bouwen in water, op een berg of op een moerassige ondergrond. 

Plek niet bekend 
Spanningen en conflicten kunnen al ontstaan voordat de plek waar gebouwd gaat worden 
bekend is. Juist als gevolg van deze onduidelijkheid kunnen zich problemen voordoen. Een 
opdrachtgever kan zijn oog op een bepaalde kavel hebben laten vallen, maar heeft deze nog 
niet kunnen verwerven, omdat juridisch of financieel de zaken nog niet rond zijn. Voordat een 
architect echt kan beginnen, moet hij weten op welke plek het gebouw moet komen. Hij moet 
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namelijk de geest van de plek kennen om er een architectonisch antwoord op te kunnen 
geven.  
  
Plek niet geschikt 
In de ogen van een architect kan een bepaalde kavel voor een bepaalde functie of programma 
van eisen niet geschikt zijn. De opdrachtgever hecht echter aan die plek, omdat hij de grond 
bezit of omdat hij emotioneel aan de plek gebonden is. Een opdrachtgever kan naar de mening 
van de architect iets verkeerds of iets te veel op die plek willen. De consequentie van het een 
en ander kan zijn dat architect en opdrachtgever met elkaar in de clinch gaan ten aanzien van 
wat wel en niet op die plek kan. 
  
Bereikbaarheid 
Voor sommige activiteiten is een goede bereikbaarheid absoluut noodzakelijk. Er moeten 
goede weg-, water- of spoorverbindingen zijn. Wanneer die ontbreken, dan kan er nog zo’n 
mooi architectonisch plan worden gemaakt, maar het gebouw zal nooit kunnen functioneren 
op de manier die de opdrachtgever voor ogen heeft. Een architect probeert in zulke gevallen 
bij de plaatselijke autoriteiten af te tasten welke verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van 
de bereikbaarheid. Vigerende bestemmingsplannen en andere reguliere plannen zijn daarbij 
bepalend, maar kunnen zo nodig ook aangepast worden.  

Voorzieningen 
De gekozen plek moet niet alleen goed bereikbaar zijn, er moeten ook noodzakelijke 
voorzieningen zijn, zoals aansluiting op riolering, gas- en waterleidingen en bijvoorbeeld 
kabels in verband met informatie- en communicatietechnologie. Veel van dit soort 
voorzieningen behoren bij het bouwrijp maken van een kavel, maar soms zijn niet alle 
voorzieningen aanwezig of niet in voldoende mate. Ook dat kan tot spanningen en conflicten 
leiden waarbij bouwplannen alsnog kunnen sneuvelen, omdat de betreffende voorzieningen 
beslissend zijn voor het functioneren van een bepaalde bestemming. 

Vorm  
Het komt ook wel voor dat er strijd ontstaat over de vorm van een kavel. Een opdrachtgever 
heeft grond gekocht en heeft zich niet direct gerealiseerd dat de vorm van de kavel 
belemmeringen oplegt aan het plan. Wanneer een architect daarop attendeert, dan kan er wel 
eens onbegrip of zelfs irritatie ontstaan. Soms kan een voorgenomen programma niet 
helemaal op de betreffende kavel worden gerealiseerd of moet gekozen worden voor 
gestapelde bouw, daar waar slechts één bouwlaag voor ogen stond. Een architect bemiddelt 
wel eens bij de ruil of de aankoop van grond om op die manier de oorspronkelijke ambities 
overeind te houden.  

0.3.4 Strijd om wet- en regelgeving 

Nogal wat strijd die de architect moet voeren gedurende het ontwerpproces heeft direct of 
indirect te maken met de wet- en regelgeving. Er wordt wel beweerd dat het domein van 
bouwen en wonen bol staat van wetten en voorschriften. Van architecten wordt verwacht dat 
ze de belangrijkste wettelijke regels op dit gebied te kennen. In gecompliceerde gevallen laten 
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zij zich informeren door de gemeente, door juridische adviseurs, door notarissen of eventueel 
door advocaten. 

Strijd om bestemmingsplan 
Elke bouwactiviteit moet passen binnen een vigerend bestemmingsplan. Wanneer er geen 
bestemmingsplan voor een gebied is, dan fungeert vaak het oude bebouwingsplan als 
toetsingskader. In een bestemmingsplan is via een kaart aangegeven op welke terreinen welke 
bestemmingen gerealiseerd mogen worden. In de planvoorschriften zijn bepalingen 
opgenomen over zaken als nokhoogte, goothoogte, bebouwingspercentage, afstand ten 
opzichte van de rooilijn, en eventueel bepalingen over bouwmaterialen, kleuren en dergelijke. 
Wanneer een bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan dan wordt dit terug verwezen. 
Soms bestaat de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken, in verband met het 
anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt dan om de bereidheid van de overheid 
om mee te werken. Architecten hebben wel eens conflicten met de gemeente over de 
bereidheid om aan wijzigingen van een bestemmingsplan mee te werken. Wanneer het om 
kleine afwijkingen gaat, waarvoor het bestemmingsplan ook ruimte laat, dan zijn er geen 
grote problemen, maar wanneer een bouwplan in strijd is met de ideeën die de gemeente over 
het gebied heeft, dan is er geen bereidheid tot medewerking. De strijdpunten op dit vlak 
spelen zich meestal af rondom zaken als de voorgevelrooilijn, de achtergevelrooilijn, de 
bebouwingshoogte, de bebouwingsdichtheid, de afstand ten opzichte van de belendingen en 
de aard van de bestemming. 

Strijd om bouwvergunning 
In de Woningwet is geregeld voor welke bouwwerken wel en voor welke geen 
bouwvergunning nodig is. De Woningwet 2003 maakt een onderscheid tussen 
vergunningsvrije, licht-vergunningplichtige en vergunningplichtige bouwwerken. Via een 
Algemene maatregel van bestuur (Amvb) is bepaald voor welke bouwwerken géén 
vergunning, dan wel een lichte vergunning nodig is. Soms kan onduidelijkheid bestaan over 
de vraag wat voor soort vergunning nodig is.  De architect heeft hieromtrent contact met de 
gemeente, in casu de afdeling Bouwen en Wonen (of afdelingen met een soortgelijke naam). 
Hoewel hieromtrent onenigheid kan bestaan, hebben de meeste conflicten te maken met de 
weigering van een vergunning, dan wel met de voorwaarden waaronder een vergunning wordt 
verstrekt. Een architect kan twijfelen aan de argumenten die tot weigering leiden, wat in een 
enkel geval tot juridische stappen door de opdrachtgever kan leiden. Vaak voegt de architect 
zich naar de gemeentelijke wensen: hij past zijn plan aan. Wanneer hij, of liever gezegd de 
opdrachtgever, de vergunning wel heeft gekregen, dan zijn daaraan meestal voorwaarden 
verbonden. Bij de realisatie van een project wordt verwacht dat men zich aan die 
voorwaarden houdt. Wanneer dat niet het geval is, dan kan de gemeente ervoor zorgen dat de 
voorwaarden worden nageleefd. De handhaving is een zwakke schakel in het totale 
bouwproces. Er vinden niet altijd controles plaats. Afwijkingen worden niet altijd 
geconstateerd en als ze wel worden geconstateerd, dan wordt niet altijd overgegaan tot 
daadwerkelijke handhaving. Soms nemen architecten bewust risico’s door in afwijking van de 
voorwaarden te bouwen. Wanneer de gemeente echter een afwijking constateert en ook 
daadwerkelijk wil handhaven, dan kan dat ertoe leiden dat een en ander in overeenstemming 
moet worden gebracht met de verleende vergunning. Zo niet, dan kan bestuursdwang worden 
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toegepast, wat inhoudt dat de gemeente maatregelen neemt op kosten van de opdrachtgever. 
Het is duidelijk dat er heel wat strijd gepaard gaat met dit soort zaken.  

Strijd om welstandsadvies 
Een zeer gevoelig punt bij elk ontwerp is het welstandsadvies. Er zijn weinig onderwerpen die 
zoveel conflictstof opleveren als dit. De Woningwet 2003 schrijft voor dat gemeenten een 
welstandsnota moeten hebben, waarin is aangegeven welke criteria van toepassing zijn voor 
welke gebieden en welke criteria voor bepaalde categorieën gebouwen. Zonder zo’n 
welstandsnota is er geen welstandstoezicht. Verder is in de nieuwe wet- en regelgeving 
bepaald dat de welstandsadvisering transparanter moet zijn. Daartoe is de behandeling van 
bouwplannen in de welstandscommissie openbaar gemaakt. De leden van de 
welstandscommissie worden voor drie jaren benoemd, waarna ze nog eenmaal voor eenzelfde 
aantal jaren herbenoemd mogen worden. Het oordeel van een welstandscommissie over een 
plan moet helder en eenduidig geformuleerd zijn. Toch hebben architecten vaak problemen 
met het oordeel van de welstandscommissie. Wanneer hun plan wordt afgewezen, verwijten 
ze de commissie wel dat ze onvoldoende op de hoogte zijn van alle relevante zaken, dat ze 
een inschattingsfout hebben gemaakt, of dat ze de argumentatie niet begrijpen of niet kunnen 
delen. Kortom, architecten hebben in het beste geval een haat-liefdeverhouding met de 
welstandscommissie. In het slechtste geval is er sprake van een vijandige houding en een 
volstrekte twijfel aan de juistheid van de gevelde oordelen. Tegenwoordig worden voor 
bepaalde gebieden beeldkwaliteitplannen opgesteld. Dit impliceert dat de beoordeling van 
plannen door de welstandscommissie op basis van zo een beeldkwaliteitplan gebeurt. 
Architecten behoren op de hoogte te zijn van deze plannen en moeten daarmee in hun 
ontwerp ook rekening houden. Soms wordt met een supervisor gewerkt, bijvoorbeeld bij 
omvangrijke nieuwe woon- of werkgebieden, of bij grootschalige herstructurering van 
bestaande gebieden. Dan moet de architect, bij het ontwikkelen van zijn plan, overleg met de 
supervisor hebben. Hij dient zijn plan af te stemmen op wensen en eisen die van die kant 
worden geformuleerd. Soms ervaren architecten de aanwijzingen van supervisors en van 
beeldkwaliteitplannen als bevoogdend. 

Strijd om bouwregels 
Een aantal conflicten heeft te maken met de regels zoals deze zijn opgenomen in het 
Bouwbesluit. Dit is een algemeen stelsel van landelijk geldende regels in verband met 
veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en dergelijke van het bouwen. Tot in details is geregeld 
wat de minimale afmetingen moeten zijn van keuken, toilet, slaapkamers en dergelijke. 
Bovendien zijn zaken geregeld die te maken hebben met voorzieningen als water, elektriciteit, 
leidingen en dergelijke. Van architecten wordt verwacht dat ze in hun ontwerpen met alle 
voorschriften uit het Bouwbesluit rekening houden. Soms blijkt dat in het ontwerp niet met 
alle voorschriften rekening werd gehouden, wat een grond is om de bouwvergunning te 
weigeren.  

In de gemeentelijke bouwverordening zijn bepalingen opgenomen die voor een project van 
grote betekenis kunnen zijn. Een architect moet zijn ontwerp in overeenstemming met die 
regels maken. Verder is er de regelgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden waarin 
eisen zijn opgenomen ten aanzien van de werkplek. Ook deze bepalingen kunnen de architect 
parten spelen, ze kunnen namelijk nogal wat consequenties voor het ontwerp hebben.  

!  11



Strijd om andere wetten en regels 
Architecten hebben met meer wetten te maken dan die welke tot nu toe werden genoemd. Een 
en ander is afhankelijk van de bouwopgave. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een 
restauratie van een beschermd rijksmonument, dan heeft de architect ook te maken met de 
Monumentenwet 1988 en met regels die op deze wet zijn gebaseerd. Wanneer de bouwopgave 
in de sfeer van ziekenhuizen of scholen ligt, dan heeft men met voor die sectoren relevante 
wet- en regelgeving te maken. Ook naar aanleiding van de toepassing van deze wet- en 
regelgeving kunnen problemen ontstaan.  

0.3.5 Strijd om techniek en materialen 

Bepaalde strijdpunten waarmee de architect geconfronteerd wordt, liggen in de sfeer van de 
techniek en de materialen. Bij elk project zijn de technische aspecten van groot belang. Het 
gaat om de constructie en om bijvoorbeeld technische installaties zoals verwarming, airco, 
elektriciteit, gas- en waterleidingen en dergelijke. Voor het optrekken van een gebouw zijn 
materialen nodig: hout, beton, staal, baksteen, natuursteen, aluminium of bijvoorbeeld 
kunststof. Ook over de toepassing van materialen kan strijd ontstaan. De praktische 
materialisatie van een plan gebeurt door een aannemer, vaak in de vorm van een 
hoofdaannemer en onderaannemers. Hierover kunnen tussen architect en aannemer veel 
conflicten ontstaan. 

Aannemer 
De opdrachtgever kan zelf voor een aannemer kiezen, maar kan de keuze ook overlaten aan 
de architect. Veelal is dit een kwestie van samenspraak tussen opdrachtgever en architect. De 
relatie tussen architect en aannemer zit vol met potentiële conflicten. Een aannemer voert 
onderdelen anders uit dan in tekeningen werd aangegeven. Hij gebruikt ander materiaal; hij 
legt leidingen op een andere plek aan; hij werkt een detail anders uit of hij zoekt in het werk 
naar een oplossing die de architect niet bevalt. Een aannemer beweert dat de plantekeningen 
niet duidelijk waren, dat op basis van zijn ervaringen de voorgestelde oplossing niet kan of 
dat de gerealiseerde aansluiting in de praktijk de beste zal blijken. 

Constructie 
Aan elk gebouw ligt een bepaalde constructie ten grondslag. De architect kan met de 
opdrachtgever van mening verschillen over de wenselijke constructie. Hij meent bijvoorbeeld 
dat in het voorkomende geval een stalen constructie de voorkeur heeft, terwijl de 
opdrachtgever een voorkeur heeft voor een houten constructie. De architect vindt dat de 
betonnen balken 18 cm dik moeten zijn, terwijl de constructeur van oordeel is dat ze minstens 
20 cm dik moeten zijn. Een architect behoort de hoofdbeginselen van de constructieleer te 
kennen. Toch zal hij zich vaker laten adviseren bij een complexe opgave. Constructieleer is 
een specialisme geworden. Er zijn specialisten op het gebied van houtconstructies, 
staalconstructies en bijvoorbeeld betonconstructies. Een architect kan zich op dit gebied geen 
risico's veroorloven, vandaar dat hij vaak een beroep doet op deze specialisten. Af en toe zijn 
er geruchtmakende voorvallen, bijvoorbeeld het ineenstorten van een parkeerdak of het 
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doorzakken van een dakconstructie. De architect is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid 
van zijn ontwerp, ook vanuit constructief oogpunt. 
  
Technische installaties 
Er is weinig fantasie voor nodig om zich een voorstelling te maken van de strijdpunten op het 
gebied van de technische installaties, bijvoorbeeld ten aanzien van verwarmingsinstallaties, 
lichtinstallaties, rookmelders, sprinklerinstallaties, leidingen en dergelijke. Er kan strijd zijn 
over de aard en de omvang van de installaties, over de capaciteit en de kwaliteit ervan, over 
de wijze van aanbrengen en over de prijzen die ermee gemoeid zijn. Er is tegenwoordig een 
uitgebreid aanbod van technische installaties. Ze hebben allemaal hun voor- en nadelen en 
ook allemaal hun eigen prijskaartje. De uiteindelijke keuze is vaak een kwestie van wikken en 
wegen, van naast elkaar zetten van verlangens, eigenschappen van de apparatuur, levensduur, 
onderhoud en uiteraard de kosten van aanschaf en onderhoud. Een opdrachtgever kan met 
bepaalde producten of leveranciers goede ervaringen hebben, terwijl de architect juist goede 
ervaringen heeft met andere producten en andere leveranciers. Menige discussie wordt juist 
over deze zaken gevoerd. Terecht, want uiteindelijk moeten beide partijen van oordeel zijn dat 
de keuze verantwoord is. 

Bouwmaterialen 
Welke bouwmaterialen te gebruiken bij de bouw van een villa, van een schouwburg, van een 
bedrijfsverzamelgebouw? Bij de ontwikkeling van een ontwerp denkt de architect vaak al in 
termen van de toe te passen materialen. Dat is begrijpelijk want een ontwerp is gevoelig voor 
de aard van de materialen: het ene ontwerp kan wel met het ene, maar moeilijker met het 
andere bouwmateriaal gerealiseerd worden. Architecten hebben vaak een emotionele voorkeur 
voor bepaalde materialen: ze werken bijvoorbeeld graag met natuurlijke materialen, zoals 
hout en natuursteen. Soms houden architecten juist van heel modern materiaal. Ze vinden het 
prettig om met bijvoorbeeld aluminium en kunststof te werken. Ieder bouwmateriaal heeft 
zijn specifieke eigenschappen. De toepassing van bouwmaterialen moet dan ook met die 
eigenschappen in overeenstemming zijn. Iedere tijd kent zijn eigen voorkeuren. Er zijn 
periodes geweest waarin natuursteen het favoriete bouwmateriaal was, maar ook waarin de 
voorkeur naar baksteen uitging. Sinds de uitvinding van het gewapend beton worden veel 
gebouwen opgetrokken in een skelet van gewapend beton. De muurvlakken worden dan 
bekleed met natuur- of baksteen. Soms wordt het beton in brute vorm gelaten of wordt er een 
laagje sierbeton op aangebracht. Door middel van staaltjes probeert de architect de 
opdrachtgever, de gebruikers of andere partijen te informeren over de materiaalkeuze. Het 
hoeft weinig betoog dat de materialisatie een uitermate belangrijke zaak is. Deze bepaalt 
namelijk in sterke mate de verschijningsvorm van het gebouw. Begrijpelijk dat over 
bouwmaterialen de nodige conflicten ontstaan. Vaak treden er ook achteraf problemen over de 
materiaalkeuze op. Het materiaal gedraagt zich anders dan voorzien. Het komt er lelijker uit te 
zien, het is onderhoudsgevoeliger of het oogt heel anders dan men had gedacht. Soms is er 
zelfs een jarenlange nasleep als gevolg van het gebruik van ondeugdelijk bouwmateriaal.  

Kleuren 
Ook over het kleurgebruik is er vaak heel wat strijd. Bepaalde architecten werken bij voorkeur 
met wit en zwart. Anderen houden juist van een polychromie. Voor deze architecten kan het 
kleurgebruik niet uitbundig genoeg zijn. Hierbij gaat het niet alleen om de kleuren van de 
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materialen op zich: de kleur baksteen, de kleur dakpan, de kleur van de raamprofielen, maar 
ook om de kleuren die worden gebruikt in het interieur: de kleuren van de muren, plafonds, 
vloer, meubilair en dergelijke. Harmonie en terughoudendheid in het kleurgebruik zijn van 
groot belang om te vermijden dat het een bonte kermis wordt. Van de andere kant wordt juist 
gewezen op de wens om meer kleur aan te brengen, om op die manier de sfeer te bevorderen. 
Hier speelt de ‘bon goût’ een rol, maar wie is degene die zich de beschermheer van de goede 
smaak mag noemen? 

0.3.6 Strijd om kosten 

Het meest beruchte strijdpunt bij architectuurprojecten is de prijs die uiteindelijk moet worden 
betaald. Vooraf staat een budget ter beschikking, wordt een begroting gemaakt, maar achteraf 
blijkt vaak dat een overschrijding plaatsvindt. Dat kan liggen aan verkeerde inschattingen, 
maar ook aan het feit dat gedurende het ontwerp- en bouwproces wensen worden toegevoegd, 
of dat bijvoorbeeld de loon- en materiaalkosten zijn toegenomen. Rondom welke zaken 
spelen zich de meeste conflicten af? 

Totaalsom 
Het totaalbedrag kan na afloop van de bouw hoger zijn dan vooraf was voorzien. Eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat er vrijwel altijd een verschil is tussen de geplande en de feitelijke 
kosten. Meestal blijkt alles achteraf wat duurder, dan vooraf (optimistisch) werd geschat. 
Zeker daar waar de opdrachtgever tot zijn financiële limiet is gegaan, kan hij in moeilijkheden 
geraken. De architect wordt dan vaak als verantwoordelijke en soms zelfs als schuldige 
gezien. Om conflicten te vermijden, is het verstandig dat de architect steeds melding maakt 
van zaken die duurder uitvallen. Desondanks blijkt vaak dat de opdrachtgever achteraf 
verbaasd is dat alles duurder is uitgevallen. Wanneer over de totale bouwsom onenigheid 
ontstaat met de aannemer, met de bouwmaatschappij of met de architect, dan leidt dat vaak tot 
ongelukkige verwijten in elkanders richting, of zelfs inschakeling van de rechter. 

Meerwerk 
Soms zijn de oorzaken van de budgetoverschrijding goed aanwijsbaar. Die kunnen liggen bij 
de opdrachtgever wanneer deze tussentijds steeds veranderingen, c.q. meerwerk heeft 
verlangd. Men is zich niet altijd bewust van het feit dat afwijkingen van het oorspronkelijke 
plan vaak veel kosten met zich meebrengen, omdat tekeningen gewijzigd moeten worden, een 
bouwvergunning opnieuw moet worden aangevraagd of materialen afbesteld moeten worden 
en nieuwe besteld moeten worden. Het kan ook voorkomen dat het voor de betrokkenen niet 
helemaal duidelijk is dat er een besluit tot meerwerk is genomen en wie dat besluit dan 
genomen heeft. In besprekingen komt iets aan de orde, dat nadien als een besluit wordt gezien 
maar waarvan niet duidelijk is wie de kosten ervan voor zijn rekening moet nemen. Natuurlijk 
worden over belangrijke zaken besluiten genomen die helder worden omschreven en op 
papier vastgelegd, maar er is altijd wel een categorie beslissingen waar dat niet voor geldt. 

Ontwerpkosten 
Een architect, aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), wordt 
verondersteld zich te houden aan de tarieven zoals die daar voor en door de beroepsgroep zijn 
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bepaald. Toch blijkt in de praktijk dat er architecten (en zeker beunhazen) zijn die onder die 
tarieven werken. Terwijl vroeger geen sprake was van een openlijke concurrentie in dit vrije 
beroep, is het beginsel van non-commercialiteit de laatste jaren vrijwel geheel verdwenen. Dit 
betekent dat architecten hun tarieven tegenwoordig wat vrijer hanteren. Daar waar sprake is 
van prijsvragen investeren architecten soms veel arbeidsuren, zonder dat ze de garantie 
hebben dat deze investering later vruchten zal afwerpen. In het geval er sprake is van een 
meervoudige opdracht, krijgt de architect (of het architectenbureau) een van tevoren bepaald 
bedrag voor een welomschreven opdracht. In de hoop de winnaar te worden, blijkt dat 
architecten vaak veel meer leveren dan op basis van de vergoeding verwacht mocht worden. 
In de praktijk valt op dat bureaus die veel tijd, energie, inspiratie en creativiteit in de opdracht 
hebben gestoken, een grotere kans maken om als winnaar te voorschijn te komen. Maar er is 
altijd maar één winnaar, met als gevolg dat de niet-winnaars die ook veel tijd en energie in de 
meervoudige opdracht hebben gestoken, geen vruchten plukken uit hun investering. 

0.3.7 Strijd om ecologische aspecten 

Terwijl ecologische aspecten vroeger slechts een marginale rol speelden in de ontwerp- en 
bouwopgave, is dat tegenwoordig heel anders. Tegenwoordig wordt veel waarde gehecht aan 
duurzame stedenbouw en duurzaam bouwen. Er zijn zelfs speciale overheidsprogramma’s 
gericht op de bevordering hiervan. Veel wettelijke regelingen verplichten de architect om met 
ecologische aspecten rekening te houden, bijvoorbeeld het Bouwstoffenbesluit. Het 
kernwoord bij dit alles is duurzaamheid, een begrip dat sinds het verschijnen van het 
Brundtland-rapport ‘Our Common Future’ het milieubeleid van vele landen heeft beïnvloed. 
Rondom welke zaken speelt de strijd zich hier af? 

Duurzaamheid en ontwerp 
Een van de belangrijkste problemen op dit vlak is dat ontwerp en ecologische aspecten niet 
altijd goed samengaan. Architecten hechten grote waarde aan de vormgeving en beschouwen 
ecologische factoren als hinderlijk. Het feit dat er rekening gehouden moet worden met de 
milieu-impact van bouwmaterialen, met energiebeperking en dergelijke, wordt wel als 
beklemmend ervaren. Een aantal architecten is specialist op het gebied van het ecologisch 
bouwen, van 'bio-logische' architectuur en van duurzaam bouwen. Zij gebruiken de ecologie 
juist als vertrekpunt bij hun ontwerp. In de relatie tussen ecologie en architectuur zijn nog 
veel verbeteringen mogelijk. Wanneer architecten via opleiding en bijscholing de relevantie 
van ecologische factoren in het ontwerp- en bouwproces op waarde weten te schatten, dan zal 
op termijn de spanningsverhouding tussen ecologie en ontwerp verdwijnen. In veel 
architectuurprojecten zijn de ecologische aspecten tot dusverre vooral als een soort additie te 
beschouwen; van een echte integratie is nog geen sprake. 
   
Ecologisch bouwen 
In het kader van het ecologisch bouwen worden specifieke bouweisen gesteld. Deze hebben te 
maken met de hoofdprincipes van het nationale milieubeleid, dat wil zeggen met het sluiten 
van de stofkringlopen, de reductie van energieverbruik en het bevorderen van kwaliteit 
waardoor bouwwerken langer meegaan. Er moeten materialen worden gebruikt die 
recyclebaar zijn, die een lage milieulast veroorzaken en die bij hun totstandkomen een gering 
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energieverbruik met zich meebrengen. In de praktijk moet rekening worden gehouden met 
bijvoorbeeld gescheiden circuits voor spoel- en drinkwater, met voorzieningen voor de 
opvang van hemelwater, met muur- en dakisolatie, met het plaatsen van zonnepanelen, met de 
compartimentering van de ruimte, met het voorkomen van koudebruggen, met de oriëntatie 
van de tuin op het zuiden, met kleine ramen aan de noordzijde, enzovoort. Over elk van die 
punten kan strijd ontstaan. Bijvoorbeeld omdat voorzieningen niet nodig, niet mooi of van 
weinig nut worden gevonden. Een deel van de ecologische maatregelen is facultatief, 
waardoor het de opdrachtgever vrij staat om er al dan niet rekening mee te houden. Veelal 
kiezen opdrachtgevers die ecologische interesse hebben voor architecten die ook door dit 
ideeëngoed geïnspireerd worden, waardoor conflicten op dit punt kunnen worden vermeden 
of gereduceerd. 

0.3.8 Strijd om vormgeving 

Het meest voor de hand liggende onderwerp van strijd voor een architect lijkt het ontwerp te 
zijn. In de praktijk spitst zich de strijd vaak ook op dit punt toe, omdat in het ontwerp alle 
eerder genoemde punten min of meer samenkomen. Het gaat om de visie die de architect 
heeft ten aanzien van de vormgeving. Welke strijdpunten doen zich op dit vlak vaak voor? 

Traditie versus modern 
Architecten hebben meestal een opvatting over wat in hun ogen een mooi ontwerp is. In grote 
lijnen kan men architecten van elkaar onderscheiden naar de mate waarin ze ideeën van het 
modernisme aanhangen. Zeker in Nederland hebben de denkbeelden van het Nieuwe Bouwen 
en de Internationale Stijl een grote invloed op de architectuur gehad. In de opleiding tot 
architect wordt relatief veel accent gelegd op de verworvenheden van deze stromingen. Veel 
architecten laten zich dan ook bij hun ontwerp door die opvattingen inspireren. Hier tegenover 
staan architecten die een grote voorliefde hebben voor de klassieke architectuurtaal of voor 
bijvoorbeeld de taal van het expressionisme. Zij willen meer aansluiten bij de 
ontwerpprincipes en de ontwerptaal van die stromingen. In de praktijk betekent dit dat of 
strakke, wit gestuukte panden met een plat dak tot stand komen of bijvoorbeeld een gebouw 
in rode baksteen met een zadel- of een mansardedak. Opdrachtgevers hebben een bepaalde 
opvatting over wat ze mooi of lelijk vinden en voor een architect is het van belang dat hij dit 
aftast, zodat hij daarmee rekening kan houden bij het ontwerp. Het ligt echter voor de hand 
dat wanneer een opdrachtgever met een traditionele voorkeur zich richt tot een architect die 
'modern' bouwt er meer conflicten zullen zijn. Vandaar dat opdrachtgevers een soort 'short list' 
maken van architecten wier opvattingen met hun eigen ideeën overeenkomen, waardoor 
spanningen van dit soort vermeden kunnen worden. Soms zijn er opdrachtgevers die een 
architect volledig de vrijheid geven. Uit de geschiedenis blijkt dat geslaagde gebouwen, juist 
onder deze conditie tot stand zijn gekomen. Wel is er dan meestal sprake van het niet 
onbelangrijke gegeven dat een ruim budget ter beschikking werd gesteld. 

Vorm versus functie 
Bij ieder ontwerp is er een potentiële spanning tussen vorm en functie. Een opdrachtgever zal 
doorgaans eerst aan de functie denken, hij wil immers een gebouw voor zijn bedrijf, hij wil 
een huis om in te wonen, hij wil een gebouw voor onderwijs, hij wil een gebouw om zieken te 
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verzorgen, enzovoort. Dit betekent dat hij veel waarde hecht aan de functionaliteit van het 
gebouw: aan de logistiek, aan de routing, aan praktische details. Hij vindt de vorm minder 
belangrijk. Uiteraard vindt een architect functionaliteit belangrijk, maar hij wil meer, hij wil 
ook een mooi gebouw maken. Dit leidt nogal eens tot conflicten. Iedere architect herinnert 
zich de discussies met opdrachtgevers die primair aan functionaliteit denken, aan 
gebruikersgroepen die meteen kijken naar de plek waar zij geacht worden te gaan werken, aan 
adviesorganen die op bepaalde aspecten inzake de functionaliteit moeten letten (bijvoorbeeld 
Vrouwen Advies Commissies). 

Zakelijk versus gezellig 
Nauw verwant met de strijd tussen functionaliteit en vorm, is de strijd rondom de thematiek 
zakelijk versus gezellig. Zeker waar het woningen betreft, hechten opdrachtgevers vaak aan 
het feit dat het ontwerp ook ruimte moet bieden voor huiselijke gezelligheid. Dit impliceert 
dat er bijvoorbeeld behoefte bestaat aan gezellige hoekjes, aan doorkijkjes, aan 
scheidingsmuurtjes en dergelijke. Een architect kan het gevoel hebben dat dit ten koste gaat 
van de helderheid van het ontwerp. Hij dringt er bij de opdrachtgever op aan om dit soort 
wensen te beperken of niet door te voeren. Voor een architect is het ook wel eens een 
teleurstellende ervaring om achteraf te zien hoe bewoners of gebruikers met hun ontwerp 
omgaan. Ze zien dat dit door het gebruik geweld wordt aangedaan; ze willen er liever niet 
meer mee geconfronteerd worden. Natuurlijk staat het de gebruiker vrij om de ruimte naar 
eigen inzicht in te vullen, maar het wordt een beetje vreemd als het gebruik haaks staat op het 
idee dat aan het ontwerp ten grondslag ligt.  

Industrie versus ambacht 
Ondanks het feit dat wel eens wordt beweerd dat de bouw voor een groot deel nog 
ambachtelijk van karakter is, moet men toch constateren dat veel onderdelen van het ontwerp- 
en bouwproces geïndustrialiseerd, gemechaniseerd en gecomputeriseerd zijn. Tegenwoordig 
worden nog maar weinig ontwerpen op de tekentafel gemaakt; de meeste ontwerpen worden 
gemaakt met behulp van cad-cam-systemen, i.c. Autocad. Dat geldt in nog sterkere mate voor 
bestek- en detailtekeningen. Ook de bouw zelf is in de ban van de moderne technieken. Veel 
bouwmateriaal wordt prefab aangeleverd en veel gebouwen worden in de bouwput 
geassembleerd. Ook technische voorzieningen worden kant-en-klaar geleverd en worden door 
technische bureaus geïnstalleerd. Dat alles neemt niet weg dat de uiteindelijke plaatsing en het 
inwerkingstellen nog een beroep doen op ambachtelijk meesterschap. Ook op dit gebied vindt 
er strijd plaats. Klopte de berekening vooraf wel, is alles geleverd conform de bestelling, is 
alles geplaatst in overeenstemming met de tekening? Indien er iets niet klopt, wie is dan de 
schuldige, wie is de verantwoordelijke, wie komt voor de kosten op? Dat er over oorzaken en 
implicaties van deze strijd door betrokken partijen verschillend wordt gedacht, is evident. 
Soms hebben deze conflicten een lange nasleep en worden de verhoudingen tussen de partijen 
voor jaren, zo niet voor altijd verpest.  

0.4 Maatschappelijke context van de strijd 

Toen we de strijdoctogoon introduceerden, maakten we ook melding van het feit dat 
architectuurprojecten zich niet in een vacuüm, maar in een plenum afspelen, dat wil zeggen 
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binnen een concrete maatschappelijke context. Bij de bespreking van de architectuurprojecten 
in de komende hoofdstukken zullen we dit aspect meer inhoud geven. Dit impliceert dat we 
bij de behandeling van de projecten zullen attenderen op strijdpunten die op de een of andere 
manier de projecten hebben beïnvloed. Het gaat mij daarbij vooral om 'macrotwisten' die het 
kader vormen waarbinnen de 'microstrijd' zich afspeelt. Die strijdpunten zijn van een zeer 
uiteenlopend karakter. Soms zijn het politieke, een andere keer economische en weer een 
andere keer sociaal-culturele factoren die allemaal op de microstrijd van de architect van 
invloed zijn. Hierbij kan men aan allerlei zaken denken. Politieke factoren hebben 
bijvoorbeeld te maken met de wenselijkheid van bepaalde typen gebouwen en/of van een 
bepaalde architectuur. Denk in dit verband onder andere aan totalitaire regimes die vaak 
uitgesproken opvattingen hebben over wat ‘mooie’ en ‘lelijke’ architectuur is. Economische 
factoren hebben invloed op de architectuur omdat in tijden van voorspoed meer en duurder 
gebouwd kan worden dan in perioden van economische recessie. Sociaal-culturele factoren 
hebben onder andere te maken met het belang dat aan vormgeving wordt toegekend, met de 
bereidheid die er is om aandacht te besteden aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De 
maatschappelijke context is vaak erg bepalend voor het feit of er een gebouw tot stand komt, 
hoe het er komt uit te zien en hoe het wordt gebruikt. 

Strijdpunten 
In elk van de komende hoofdstukken wordt een bepaald strijdpunt wat nader aan de orde 
gesteld. In een kadertje aan het einde van elk hoofdstuk zal dat strijdpunt kort worden 
getypeerd. De volgende strijdpunten komen aan de orde: 

• Ideeënstrijd: onenigheid over waar een project voor diende en wat ermee in de toekomst 
te doen. 

• Product-processtrijd: curieuze opvattingen over de inschakeling van arbeidskrachten in 
een bouwproces. 

• Behoudstrijd: verschil van mening over hoe met archeologische restanten om te gaan. 
• Geloofsstrijd: confrontatie tussen architectonische realisaties van uiteenlopende 

geloofsgroepen. 
• Familiestrijd: bouwstrijd tussen rijke families die elkaar architectonisch de loef wensen af 

te steken. 
• Voltooiingstrijd: verschillende opvattingen over hoe een oud gebouw later te voltooien. 
• Verdedigingsstrijd: uiteenlopende meningen over het behoud van verdedigingswerken. 
• Wederopbouwstrijd: differentiële visies op de herbouw van een stad na een fatale 

gebeurtenis. 
• Goede smaakstrijd: tegenstrijdige meningen over wat goede en slechte smaak in de 

architectuur is.  
• Arbeidersstrijd: de strijd om een menswaardige woon- en leefomgeving. 
• Samenwerkingsstrijd: onenigheid tussen architecten ten aanzien van een ontwerp waaraan 

ze gezamenlijk werken.  
• Competitiestrijd: het deelnemen aan een prijsvraag voor een bijzonder gebouw.  
• Erkenningstrijd: de eenzame strijd van een vormgever om maatschappelijke erkenning. 
• Acceptatiestrijd: de strijd om acceptatie van een nieuw bouwmateriaal. 
• Overlevingsstrijd: de discussie of kunstenaars in hun eigen levensonderhoud moeten 

voorzien. 
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• Schoolstrijd: verwoede pogingen om een architectuuropleiding in stand te houden. 
• Foute architectuurstrijd: het behoud van architectuurprojecten van een verwerpelijk 

regime. 
• Getallenstrijd: de vreedzame strijd voor een eigen architectuuropvatting. 
• Ambitiestrijd: de levenslange strijd om het verwezenlijken van een groots architectonisch 

gebaar. 
• Participatiestrijd: de eeuwige discussie over de invloed van gebruikers op het 

architectonische ontwerp. 
• Duurzaamheidstrijd: moeizame pogingen om in de architectuur aandacht voor duurzame 

ontwikkeling te krijgen. 
• Memoriestrijd: het voorkomen dat iets in de vergetelheid raakt. 
• Wet- en regelstrijd: pogingen om creatief met beknellende wet- en regelgeving om te 

gaan. 
• Bouwconstructiestrijd: uiteenlopende opvattingen over de onderlinge afstemming van 

techniek en architectuur. 
• Levensduurstrijd: het debat over de levensduur van gebouwen. 

Niet dogmatisch 
De analyse en bespreking van de projecten vanuit de strijdoctogoon en de strijdpunten zal niet 
dogmatisch plaatsvinden, om zodoende te vermijden dat de beschouwingen té star worden. 
Vanwege de leesbaarheid heb ik voor een essayistische benadering gekozen. Dit neemt niet 
weg dat alle elementen van de strijdoctogoon bij de bespreking van elk project in principe aan 
de orde komen. Speciale aandacht wordt gevraagd voor een specifiek strijdpunt, dat bij het 
betreffende project een belangrijke rol heeft gespeeld.  

5. Geselecteerde projecten 

In dit boek worden vijfentwintig architectuurprojecten behandeld. Welke zijn dat? Hoe zijn ze 
geselecteerd? Welke criteria heb ik daarbij aangelegd? De selectie van de projecten heeft 
plaats gevonden op basis van de volgende criteria.  

Criteria 
Een eerste criterium was dat de projecten uit de verschillende perioden van onze geschiedenis 
afkomstig moeten zijn. De projecten moesten samen een ‘kleine mars’ door de (westerse) 
geschiedenis zijn.  

Een tweede criterium, nauw verweven met het eerste, was dat de projecten uitingen moesten 
zijn van belangrijke stromingen uit de architectuurgeschiedenis. In het boek ‘Oog voor 
Architectuur in Europa’ heb ik enkele stromingen behandeld. In dit boek worden andere 
stromingen besproken. De twee boeken geven samen een redelijk compleet beeld van de 
verschillende stromingen in de geschiedenis van de architectuur. 

Een derde criterium was dat de projecten voor de betreffende stroming illustratief moesten 
zijn. Het is moeilijk om voor een stroming een in alle opzichten representatief project te 
kiezen, vandaar dat gekozen is voor illustratieve voorbeelden.  
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Een vierde criterium was dat in de projecten ook verschillende aspecten of dimensies van de 
strijd op het gebied van de architectuur tot uiting moesten komen.  

Arbitrair 
Ondanks al deze criteria is de uiteindelijke keuze toch in zekere mate arbitrair geweest, 
immers voor elk van de projecten had ook een ander gekozen kunnen worden. Voor mij was 
verder van groot belang dat ik de projecten zelf een of meerdere malen had bezocht, waardoor 
ik kon terugvallen op eigen ervaringen.  

Uiteindelijke keuze 
De uiteindelijke keuze is gevallen op de volgende projecten, verspreid over een twaalftal 
landen van Europa. 

• Neolitische Architectuur: Monolieten te Stonehenge 
• Griekse Koloniale Bouwkunst: Tempelvallei in Agrigento 
• Romeinse Koloniale Bouwkunst: Archeologische resten in Trier  
• Moorse Architectuur: Alhambra te Granada 
• Romaanse Civiele Bouwkunst: Woontorens in San Gimignano 
• Gotische Civiele Bouwkunst: Stadhuis te Mechelen  
• Barokke Stedenbouw: Vesting van Willemstad 
• Palladiaanse Architectuur: St Paul’s Cathedral te Londen 
• Neo-Oriëntalistische Architectuur: Royal Pavilion te Brighton 
• Utopische Architectuur: Industrieel complex in Le Grand-Hornu 
• Neorenaissance Architectuur: Burgtheater te Wenen  
• Neogotische Architectuur: Parlementsgebouw te Boedapest 
• Ambachtelijke Architectuur: Glasgow School of Art te Glasgow 
• Betonarchitectuur: Notre-Dame in Le Raincy 
• Expressionistische Architectuur: Böttcherstrasse te Bremen 
• Zakelijke Architectuur: Bauhaus te Dessau 
• Rationele Architectuur: Casa del Fascio te Como 
• Bossche School: Kloosterkerk in Lemiers 
• Regionale Zakelijkheid: Finlandiahuis te Helsinki 
• Structuralistische Architectuur: Centraal Beheer te Apeldoorn  
• Ecologische Architectuur: Ecolonia te Alphen aan den Rijn 
• Deconstructivistische Architectuur: Felix-Nussbaum-Haus te Osnabrück 
• Transparante Architectuur: Fondation Cartier te Parijs 
• Ingenieursarchitectuur: Station Stadelhofen te Zürich 
• Wegwerparchitectuur: Expo 2000 te Hannover  
  

0.6 Slot 

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, wordt architectuur in dit boek vooral gezien als de 
resultante van strijd. De strijd kan tot ertoe leiden dat de realisatie van een project niet van de 
grond komt. Er zijn fraaie boeken over wat er in het verleden allemaal niet gebouwd is. De 
opdrachtgever liet het afweten. Een programma van eisen bleek te ambitieus. Er kon geen 
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geschikte plek voor een project worden gevonden. De wet- en regelgeving maakte een 
bepaald plan niet mogelijk. Onenigheid over de constructie zorgde ervoor dat een project 
werd afgeblazen. De kosten werden te hoog om met het project verder te gaan. Een plan 
voldeed niet aan ecologische randvoorwaarden of een ontwerp viel niet in de smaak. Elke 
factor op zich, maar zeker in onderlinge combinatie, vormt de oorzaak voor een vroegtijdige 
beëindiging van een project.  

De hier gepresenteerde projecten zijn allemaal wel gerealiseerd. Dat betekent niet dat er daar 
geen strijd heeft plaatsgevonden. In tegendeel, ook bij de gerealiseerde projecten is sprake 
geweest van strijd, soms zelfs zeer veel strijd. Dankzij het doorzettingsvermogen en 
incasseringsvermogen van de architect en/of opdrachtgever kunnen we nu van deze projecten 
genieten. De microstrijd van de architect moet men echter steeds zien binnen een bredere 
maatschappelijke context. Politieke, sociale, economische en andere factoren zorgen voor een 
macrostrijd, die zich vaak toespitst op een of meerdere twistpunten. Ieder project heeft zijn 
eigen macrotwist waarbinnen de microstrijd van de architect zich afspeelt. Door de nadruk te 
leggen op de strijd die achter de projecten schuil gaat, ontstaat een wat andere, en mijns 
inziens meer reële, en ook interessantere kijk op architectuur! 
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Neolithische Architectuur 

Vanaf het Neolithicum (Jonge Steentijd), ongeveer 6.000 jaar vóór onze jaartelling, vond er 
op aarde een revolutie plaats. Voor het eerst in zijn geschiedenis hield de mens op jager te 
zijn. Hij vestigde zich op een vaste plaats, bouwde een onderkomen, leefde van landbouw en 
veeteelt, sleep stenen voorwerpen (werpspiesen, harpoenen, pijlpunten) en hij gebruikte 
aardewerk voor het bewaren en bereiden van voedsel (kruiken, potten, vaten). De neolithische 
levenswijze verspreidde zich van het Middellandse Zeegebied naar andere delen van Europa. 
Bij de bouw van onderkomens werd gebruik gemaakt van leem, hout, tichelsteen en met leem 
bestreken vlechtwerk (rijswerk). Er werd veel aandacht besteed aan het begraven van 
overledenen. Ze werden meestal in liggende houding begraven, met de knieën opgetrokken, 
en op speciaal ervoor gereserveerde plaatsen. Er ontstonden tumuli, dat wil zeggen 
grafheuvels die bestonden uit opeengestapelde rotsblokken, welke met aarde werden 
afgedekt; en hunebedden, langwerpige grafheuvels, die bekroond waren met stenen of houten 
bouwwerken. In het derde millennium vóór Christus hebben verspreid over Europa veel 
regionale neolithische culturen gebloeid, zoals de trechterbekercultuur en de 
klokbekercultuur.  

In Zuid-Engeland zijn resten te vinden van neolithische culturen uit de periode tussen 3.000 
en 1.000 jaar vóór Christus. De bekendste plek is Stonehenge: een grote cirkel van megalieten 
met eromheen tumuli. Waar dit complex voor diende vormt tot vandaag de dag een punt van 
discussie. Om een idee te krijgen van dit gebied en van de functie van Stonehenge, kan het 
bekende werk ‘Sarum’ van Edward Rutherfurd geraadpleegd worden. Het boek geeft een 
beeld van de ontwikkeling van de Britse civilisatie aan de hand van de geschiedenis van een 
bepaalde plaats, namelijk Salisbury (vroeger Sarum). Stonehenge ligt op korte afstand van 
Salisbury. In zijn boek beschrijft de auteur hoe de monolieten op hun plaats werden gebracht, 
waarom ze in deze vorm werden geplaatst, hoe de plek gebruikt werd en waar het allemaal toe 
diende. Daarbij maakt hij gebruik van wetenschappelijke bronnen, maar laat ook zijn fantasie 
de vrije loop. De stenen komen via dit boek tot leven; ze vertellen over een volk dat volgens 
de schrijver in intellectuele en culturele ontwikkeling veel verder was dan wij nu wel eens 
denken.  

Neolithische architectuur treffen we op allerlei plekken verspreid over de hele wereld aan. 
Indien we ons tot West-Europa beperken, dan zijn de meest tot de verbeelding sprekende 
voorbeelden te vinden in Zuid-Engeland en Bretagne, maar ook in Nederland. In Zuid-
Engeland zijn meerdere henges. Behalve Stonehenge is er bijvoorbeeld ook het grotere 
Avebury. In Bretagne vinden we dolmens en menhirs, bijvoorbeeld het bekende complex in 
Carnac. In Nederland kennen we hunebedden, graven bestaande uit een of meer kamers 
begrensd door monolieten en met een aarden laag overdekt. Kenmerkend voor de neolithische 
architectuur is de aandacht voor de kosmos, voor ceremonies en voor graven van overledenen. 
Voor de bouw van de voor deze doelen bestemde ruimten werd gebruik gemaakt van ‘eeuwig’ 
materiaal: grote natuurstenen blokken, die soms van ver werden gehaald en naar de 
betreffende plek versleept. Door het gebruik van dit duurzame materiaal zijn restanten 
bewaard gebleven. Dat is niet het geval voor de woningen en andere verblijfsruimten die van 
vergankelijk materiaal werden gemaakt. 
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1. Stonehenge: Monolieten 

Ideeënstrijd over neolithische architectuur 

Over de hele wereld komt men mysterieuze bouwwerken tegen. Men weet niet precies 
wanneer ze tot stand zijn gekomen, wie ervoor verantwoordelijk waren en voor welk doel ze 
ooit gemaakt werden. Daar komt bij dat het vaak een raadsel is hoe men ze heeft kunnen 
bouwen. Waar kwam het materiaal vandaan, wie vervoerde het en op welke manier? Hoe 
werd het bouwsel opgetrokken? Deze mysterieuze plaatsen trekken al eeuwen lang bezoekers, 
waaronder mensen met esoterische belangstelling. Zij voeren hier ceremonies op, waardoor 
deze plekken een extra mysterieus karakter krijgen. Dit staat in schril contrast tot de zakelijke 
beschrijvingen die wetenschappers van deze plekken maken. Zij meten alles nauwkeurig op, 
zij zoeken naar wiskundige verhoudingen en proberen uit hun bevindingen conclusies te 
trekken. Hebben we hier te doen met de eerste voorbeelden van architectuur? In Zuid-
Engeland bevinden zich meerdere van deze mysterieuze plaatsen, waaronder Stonehenge. De 
rechtopstaande stenen hebben steeds een grote aantrekkingskracht uitgeoefend, niet alleen op 
wetenschappers, maar ook op mensen die er niet meer in zien dan een toevallige hoop stenen. 
Men kan deze monolithische architectuur in alle rust aanschouwen, maar achter die rust 
schuilt een meerledige strijd. Zo is er een ideeënstrijd over de betekenis van het complex, 
maar ook een strijd over hoe met dit soort objecten om te gaan. Moet men ze afsluiten voor 
het publiek, of moet men ze juist goed bereikbaar en toegankelijk maken?  

1. Prehistorie 

Algemeen wordt ervan uitgegaan dat architectuur pas ontstaat op het moment dat de mens 
zich blijvend op een plaats vestigde. Het is dan ook niet ongebruikelijk om de bouwprojecten 
uit de Faraonische cultuur als eerste uitingen van architectuur te zien. In dat verband wordt 
verwezen naar Imhotep, de eerste architect, die in Sakkara verantwoordelijk was voor het 
gebouwencomplex rondom de trappiramide. Toch kwamen vóór die tijd ook al op andere 
plekken bouwsels tot stand. De vraag daarbij is in hoeverre deze ook al als architectuur 
aangemerkt moeten worden. Zo zijn er op meerdere plaatsen grafheuvels gevonden. Verder 
zijn er rotswoningen, hunebedden en bijvoorbeeld krijtlijnen ontdekt. Is dat architectuur of 
heeft het er niets mee te maken? Het hangt uiteraard af van wat men onder architectuur 
verstaat. Indien we het begrip architectuur in ruime zin hanteren, dan kan men zeggen dat er 
al in de neolithische periode architectuur tot stand kwam. Voorbeelden daarvan zijn over de 
hele wereld te vinden.  

2. Mysterieuze plaatsen 

Er is een boek met als titel ‘Onze mysterieuze wereld’ (1998). De ondertitel ervan luidt ‘een 
gids voor de raadselachtige heilige plaatsen, verloren continenten, symbolische landschappen 
en antieke steden van de wereld’. De teksten zijn door verschillende auteurs geschreven, maar 
de schrijvers hebben één ding met elkaar gemeen: ze geloven allemaal in een diepere 
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betekenis achter deze overblijfselen. Het gevolg is dat de lezer blijft zitten met onopgeloste 
raadsels. De auteurs helpen je wel een beetje op weg, maar de eindconclusie is steevast: 
ondanks het feit dat wetenschappers allerlei kennis over die plekken hebben verzameld, is een 
definitief antwoord op de talrijke vragen nog niet gevonden. Gelukkig zijn er nog van die 
plekken die meer vragen oproepen dan beantwoorden. Geef de fantasie de vrije loop en met 
een beetje geluk wordt er een nieuwe hypothese aan de bestaande toegevoegd. Waar moeten 
we de verdwenen landen Atlantis, Lemurië en Eldorado zoeken? Wat weten we van 
verdwenen steden zoals Machu Picchu, Teotihuacan, Knossos, Troje en Petra? Zit er een 
diepere betekenis achter de gigantische spin in het landschap van Nasca in Peru, achter de 
krijtlijnen in het Engelse landschap of achter de krijtreus in Cerne Abbas bij Dorset in Zuid-
Engeland? Hoe zijn plekken tot stand gekomen die we nu als heilige plaatsen kwalificeren, 
bijvoorbeeld de sterrentempel van Glastonbury, de lanen van megalieten van Carnac, de 
tempeltorens van het Nabije Oosten of het orakel van Delphi?  

3. Mysterieuze plaatsen in Zuid-Engeland 

In Zuid-Engeland is sprake van een opvallende concentratie van mysterieuze plaatsen. Heeft 
dat iets te maken met de eilandcultuur, met de vroegere bewoners, of hangt het eenvoudig 
samen met het feit dat daar resten het best bewaard zijn gebleven? Een bezoek aan Zuid-
Engeland brengt je automatisch in contact met deze mysterieuze plekken. Wil je vooraf al een 
beetje in de sfeer komen, kijk dan naar een aflevering van de televisieserie ‘Merlijn, de 
tovenaar’. Je krijgt dan een idee van hoe er nu gedacht wordt over hoe het vroeger moet zijn 
geweest. 

Omgeving Stonehenge 
In de directe omgeving van Stonehenge zijn meerdere plekken waarvan niet helemaal 
duidelijk is wat ze voorstellen en wat het doel ervan was. Dat is bijvoorbeeld het geval met 
Woodhenge, een beetje ten noorden van Amesbury. Het gaat om zes concentrische cirkels van 
kuilen. Vlak daarbij liggen de Durrington Walls, een gebied van circa 30 hectaren, omsloten 
door een zandbank en een binnendijk. Ongeveer 800 meter ten noorden van Stonehenge ligt 
een aarden werk dat de naam Cursus draagt. Het doel ervan is volstrekt onbekend. Men denkt 
dat deze ook uit het Neolithicum stamt. Het gaat om twee parallelle zandbanken met sloten 
aan de zijkant en een lengte van bijna drie kilometer. Door ploegwerkzaamheden is de Cursus 
helaas nogal aangetast, waardoor hij niet meer zo goed in het landschap te herkennen is. 
Rondom Stonehenge zijn honderden tumuli te vinden. Daarvan is de functie wel bekend: het 
zijn grafheuvels. Het merkwaardige is echter dat er van de plekken waar deze mensen hebben 
gewoond geen overblijfselen gevonden zijn. 

4. Stonehenge 

Stonehenge ligt in het golvende krijtheuvellandschap van de vlakte van Salesbury. Het ligt 
niet al te ver van de rivier de Avon en dat is niet zonder betekenis want vermoedelijk hebben 
de transporten van het bouwmateriaal voor Stonehenge via de zee en dit riviertje 
plaatsgevonden. De naam Stonehenge is afgeleid van de woorden ‘hangende tuinen’, een 
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naam die de vroegere Saksen aan deze groep megalieten gaven. Er zijn ook wel andere 
naamsaanduidingen geweest. In de Middeleeuwen werd bijvoorbeeld gesproken van de ‘Dans 
der Reuzen’. 

Ambiance 
Windkracht tien, snel overdrijvende wolkenvelden, een temperatuur van twaalf graden en een 
felle zon die zich tussen de wolken door steeds een weg wist te banen, zorgden voor een heel 
bijzondere ambiance. Vanuit een lager deel komend, tekent Stonehenge zich mooi tegen de 
hemel af. De plek zelf is tegenwoordig alleen van dichtbij te bekijken door degenen die een 
toegangsprijs betalen. Wie dat niet wil of kan, moet buiten het hek blijven staan op afstand 
van het mysterie. De parking ligt een beetje lager, aan de andere kant van de weg. Men ziet op 
een paar honderd meter afstand tumuli tegen de horizon afsteken. Er is een kassa gebouwd en 
er is een toegangstunneltje onder de weg aangelegd. De bezoeker wordt al in de sfeer gebracht 
door een op de betonnen wand van de tunnel aangebrachte schildering. Deze geeft een 
impressie van de wijze waarop de megalieten destijds vermoedelijk vervoerd werden. Iedere 
bezoeker kan gebruik maken van een koptelefoon voor een audio-tour. De indrukken zijn 
echter zo overweldigend, dat ik deze koptelefoon in het begin helemaal vergeten was. 

Patroon 
Op het eerste oog ziet Stonehenge er uit als een geheel van in een cirkel geplaatste, 
rechtopstaande stenen. De afbeeldingen in boeken onderstrepen dit beeld. Bij nadere 
beschouwing blijkt deze cirkel slechts een klein onderdeel van een veel groter complex te 
zijn. Door niet alleen op de rechtopstaande stenen te letten, maar vooral ook op het reliëf in 
het landschap, ziet men een groot aantal cirkels waarvan de rechtopstaande stenen slechts het 
middelpunt vormen. Een luchtfoto is zeer verhelderend. Men ziet dan dat de megalieten 
daadwerkelijk onderdeel vormen van een veel groter geometrisch patroon. Het gaat om een 
reeks concentrische cirkels met als middelpunt het centrale deel van de rechtopstaande stenen. 
Als men de verplichte looproute volgt, wordt men deze structuur ook gewaar, met name de 
gracht is goed te herkennen.  

Meer dan één Stonehenge 
Op basis van moderne dateringtechnieken heeft men kunnen vaststellen dat rond 3.050 vóór 
Christus met de bouw van Stonehenge werd begonnen, maar er is niet één Stonehenge, er zijn 
er meerdere. Op de huidige plek werd eerst een ronde aarden wal met greppel aangelegd. In 
de greppel werden 56 gaten gemaakt; tegenwoordig staan deze bekend als ‘Aubrey Holes’. 
Het terrein dat door de aarden wal wordt begrensd, heeft een diameter van 86,6 meter. Het 
binnenterrein was via een noordwest en een zuidoost ingang te bereiken. Het duurde twee 
eeuwen voordat men aan het ‘tweede’ Stonehenge begon. Tussen 2.900 en 2.600 vóór 
Christus werden houten palen op het binnenterrein en bij de ingangen aangebracht. Rond 
2.500 vóór Christus ontstond het ‘derde’ Stonehenge. Er werd een weg tussen evenwijdige 
aarden wallen aangelegd vanaf de rivier de Avon (op een afstand van ruim drie kilometer) 
naar de door een aarden wal omgeven plek. Tachtig megalieten van blauwgrijze zandsteen 
werden per vlot aangevoerd vanuit Zuidwest-Wales, over de rivier geloodst en vervolgens op 
het land door honderden mannen over rollende boomstammen naar Stonehenge 
getransporteerd. Deze stenen werden in twee kringen opgezet. Later werden de blauwgrijze 
zandstenen vervangen door gigantische stenen afkomstig uit Wiltshire. De megalieten wegen 
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tot ongeveer vijftig ton. Ze werden eerst bewerkt en vervolgens op hun plaats gezet in vooraf 
gegraven kuilen. De steen werd over boomstammen in de kuil gerold, waarna het recht 
opzetten ervan kon beginnen. Eenmaal op zijn plaats werd de kuil met grond en keien 
opgevuld. Bovenop twee naast elkaar geplaatste stenen moest aansluitend een derde steen, een 
latei, worden aangebracht. Om de twee stenen heen werd een steeds hoger wordend geheel 
van boomstammen aangebracht, waarna volgens de heftruckmethode de latei steeds hoger 
kwam te liggen, totdat deze op de top van de twee staande stenen kon worden geschoven. De 
staande stenen waren voorzien van doken, waardoor de latei niet kon schuiven. Zo ontstond 
een geheel van trilithons. Een rij met een hoogte van 4,5 meter werd in een cirkel geplaatst 
(Sarsen Circle) en een andere rij van 6 á 7 meter in een hoefijzervorm. Daarmee was het 
‘derde’ Stonehenge voltooid.  

Latere veranderingen 
De aanvankelijk buiten de cirkel geplaatste zandstenen blokken werden later binnen de kring 
van megalieten geplaatst. In verhouding tot deze grote stenen komen ze als kleine zuiltjes 
over. Buiten de cirkel van trilithons werden twee cirkels van diepe gaten gegraven, kennelijk 
met de bedoeling om ook daarin megalieten te plaatsen, maar dit is er om onduidelijke 
redenen nooit van gekomen. Een laatste verandering vond plaats door de zandstenen binnen 
de cirkel opnieuw te ontmantelen en ze op de plaats binnen de hoofdcirkel te brengen waar ze 
zich nu bevinden. Tevens werd toen een zandstenen megaliet uit Zuid-Wales aangevoerd die 
tegenwoordig de ‘altaarsteen’ wordt genoemd. In archeologisch-technische termen bevindt 
deze zich tussen de trilithons met de steennummers 53-54 en 57-58.      

5. Ideeënstrijd 

Deze wat koele en zakelijke beschrijving doet geen recht aan de mysteries die met 
Stonehenge verbonden zijn. Want hoe goed we tegenwoordig ook in staat zijn om deze 
architectuur uit het Neolithicum te beschrijven, het laat onverlet dat we nog altijd niet precies 
weten waar Stonehenge nu precies voor bedoeld was. Daarover wordt onder deskundigen een 
felle strijd gevoerd. Er zijn meerdere theorieën, waarvan de ene plausibeler is dan de andere.  

Romeinse tempel 
Wat bijvoorbeeld te zeggen van de opvattingen van de zeventiende-eeuwse bouwmeester 
Inigo Jones, die zulke mooie gebouwen in Londen ontwierp. Hij dacht dat Stonehenge een 
Romeinse tempel was. Immers Romeinen bouwden ronde tempels en door de eeuwen heen 
kon de overkapping verloren zijn gegaan. Moderne dateringtechnieken hebben hem in het 
ongelijk gesteld, want Stonehenge kwam al eeuwen vóór de komst van de Romeinen tot 
stand. Deze theorie kan dus op goede gronden worden verworpen. 

Druïdentempel 
Engelsen, en meer in het bijzonder vrijmetselaars, schijnen iets met Druïden te hebben. Het 
verbaast in dit verband niet dat vrijmetselaar William Stukeley, een oudheidkundige uit de 
achttiende eeuw, meende dat Stonehenge een Druïdentempel was. De wetenschappelijke 
literatuur op het gebied van de neolithische architectuur verwijst echter ook deze theorie naar 
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het land der fabelen. De Druïden leefden in een andere tijdsperiode dan die waarin 
Stonehenge tot stand kwam. 

Cultusplaats 
De moderne opvattingen over waar Stonehenge voor bedoeld was, gaan in de richting van een 
religieuze functie. Men neemt aan dat op deze plaats een godenverering plaatsvond. 
Vermoedelijk werden offers gebracht, getuige ook de platte steen middenin de cirkel van 
megalieten. Een en ander is gebaseerd op vondsten die gedaan zijn bij opgravingen van Britse 
archeologen, waar onder Richard Atkinson, in de jaren vijftig van de twintigste eeuw.  

Prehistorisch observatorium 
Enkele jaren geleden is een nieuwe theorie gelanceerd. Deze komt uit de astro-archeologie. 
De Amerikaanse astronoom Gerald Hawkins meent dat Stonehenge een prehistorisch 
observatorium is geweest. Hij leidt dit af uit het feit dat de steenblokken zo zijn opgesteld dat 
ze exact de opkomst en ondergang van de zon en de maan op belangrijke data als midzomer- 
en midwinterdag aangeven. Op die manier konden de bewegingen van de maan en de zon, als 
mede van andere hemellichamen worden gevolgd en konden bijvoorbeeld ook zons- en 
maansverduisteringen worden voorspeld. 

6. Stonehenge en cultuurtoerisme 

De strijd rondom Stonehenge speelt zich niet alleen af op het gebied van de verklaringen 
waarvoor het complex bedoeld was, maar ook ten aanzien van de manier waarop met dit 
culturele erfgoed moet worden omgegaan. Het gaat om een uniek complex, dat bovendien nog 
tamelijk gaaf is. Tegenwoordig zijn er veel goed geschoolde mensen die over voldoende 
financiële middelen beschikken om Stonehenge te bezoeken. Uit alle delen van de wereld 
komt men op dit monument af. Meestal dagjesmensen, maar op de dag van de zonnewende 
ook nachtjesmensen. De grote toeloop vormt echter ook een bedreiging. Als men toestaat dat 
toeristen vrij over het complex lopen, zoals dat lange tijd het geval is geweest, dan zou dat op 
termijn tot erosie van het gebied kunnen leiden. Maar als men de toegang wil beperken, dan 
rijst de vraag hoe dat te doen. Slechts onder begeleiding en toezicht? Openstelling gedurende 
een beperkt aantal uren van de dag, of gedurende een deel van het jaar? Vrije toegang tot alle 
onderdelen of een gecontroleerde route langs een beperkt deel van het complex? Stonehenge 
moet ook onderhouden worden en er moet nadere studie worden verricht. De oplossing lijkt 
voor de hand liggend: vraag rustig een toegangsprijs. De betalende bezoekers mogen dan wel 
wat comfort verlangen. Dus zorg voor wat faciliteiten: bouw er een kassa bij. Plaats een groot 
hek om het terrein om niet-betalenden buiten te houden. Natuurlijk moeten mensen ook een 
sanitaire stop maken, willen ze wat eten en drinken, dus plaats er ook een toiletgroep en een 
restauratieve voorziening bij. Veel mensen reizen tegenwoordig met de auto, dus leg ook een 
parkeerterrein aan. Men moet zich in de positie van de Minister van Cultuur van Engeland 
verplaatsen en alle alternatieven op een rijtje zetten.  

Acceptabele oplossing? 
In Stonehenge heeft men mijns inziens voor een acceptabele oplossing gekozen. Men heeft 
noodzakelijke faciliteiten als parkeerterrein, toiletten, kassa, souvenirwinkel en snackbar 
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aangelegd en wel op een zodanige manier dat deze het landschap niet echt verstoren. Door de 
voorzieningen wat verdiept aan te leggen zijn ze minder zichtbaar. Op het terrein zelf heeft 
men een wandelroute uitgezet die voldoende dicht bij de megalieten ligt om ze goed te 
kunnen zien en te beleven, maar ook weer voldoende ver ervan verwijderd om verstoring van 
het binnenterrein te voorkomen. Toch beschouwt men in Engeland de hier gekozen oplossing 
als ‘een nationale schande’. Er is een bedrag van negentig miljoen Euro door de overheid en 
enkele organisaties ter beschikking gesteld om de toeristische en cultuurhistorische situatie te 
verbeteren. English Heritage gaat ervan uit dat de geplande verbeteringen in 2008 voltooid 
zijn. Dit betekent dat dan een eigentijds bezoekerscentrum/museum met technische foefjes en 
educatieve momenten in een kuil gebouwd zal zijn, zodat het niet in het landschap opvalt, dat 
een van de twee autowegen in de nabijheid in een honderden meters lange tunnel onder het 
landschap zal lopen, dat er nieuwe parkeervoorzieningen aan de rand van het gebied zullen 
zijn aangelegd en dat er wandel- en fietsroutes uitgezet zullen zijn. 

7. Slot 

Al duizenden jaren vóór Christus kwamen plekken tot stand die voor de toenmalige bevolking 
een belangrijke rol speelden. Ondanks, of misschien beter dankzij, het feit dat we nog altijd 
niet precies weten waar die ruimten voor bestemd waren, oefenen ze een sterke 
aantrekkingskracht op ons uit. Dat geldt zeker ook voor Stonehenge. Hoewel de huidige 
opvatting is dat dit complex vroeger als cultusplaats fungeerde, zijn er concurrerende 
opvattingen. Er wordt zelfs gesproken van een ruimte-observatorium. Met andere woorden de 
ideeënstrijd is nog niet uitgewoed. De enorme toeloop van toeristen zou een aanslag op dit 
unieke monument kunnen betekenen. Om erosie van het gebied te vermijden, zijn ‘gepaste’ 
maatregelen getroffen. Maar de vraag is of deze op den duur toereikend zijn. Daarmee is een 
dilemma gegeven: aan de ene kant is het toe te juichen dat het cultuurtoerisme groeit, aan de 
andere kant kunnen té veel cultuurtoeristen tot een bedreiging van het monument leiden. Er 
zijn plannen ontwikkeld om de steencirkel in de oude staat terug te brengen. Daarbij werd 
gesproken van ‘een nieuw ochtendgloren’ van Stonehenge. De vraag hoe men aan zo een 
motto komt, laat zich eenvoudig raden! 
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Griekse Koloniale Bouwkunst 

Aan de kusten van de Middellandse Zee ontstonden vanaf de achtste eeuw vóór Christus 
Griekse nederzettingen. Naast hun verschillen vertoonden ze grote overeenkomsten. Ze 
hadden dezelfde goden, een grote hang naar autonomie en tevens een stevige onderlinge 
rivaliteit. De Grieken woonden in kleine gemeenschappen, op plaatsen die door bergen waren 
omgeven en dicht bij zee lagen. Uit deze nederzettingen ontwikkelde zich de Griekse polis of 
stadstaat. In deze zelfstandige bestuurseenheden hadden vooraanstaande families het voor het 
zeggen. Ze ontleenden hun invloed aan hun afkomst en aan het feit dat anderen van hen 
afhankelijk waren. Ze noemden zich de 'aristoi': de besten. Sociale spanningen leidden op den 
duur tot een democratischer verdeling van de macht. Handel en nijverheid begonnen zich te 
ontplooien. Tevens ontstond een koloniaal elan, wat leidde tot de stichting van kolonies, onder 
andere in Sicilië. Een kolonie, een 'apoika', werd opgezet als een zelfstandige stad maar bleef 
banden onderhouden met de metropolis, de moederstad. Meestal was het een agrarische 
nederzetting, maar het konden ook factorijen zijn, dat wil zeggen nederzettingen die vooral 
dienden om het zoeken naar grondstoffen in den vreemde te vergemakkelijken. 

In de Griekse maatschappij was slavernij een geaccepteerde institutie. Slavenarbeid stelde 
vrije mensen in staat om hun tijd te wijden aan studie en discussie over problemen die te 
maken hadden met het streven naar een goed leven op aarde, zowel in fysieke, sociale als in 
ethische zin. De Griekse houding ten opzichte van slaven was te vergelijken met die ten 
opzichte van vreemdelingen. Iedereen die geen Griek was, in het bijzonder degene die geen 
Grieks sprak, werd beschouwd als barbaar. De Grieken veroverden in de loop der eeuwen 
buitengebieden, waaronder Sicilië. De bewoners van de veroverde gebieden werden vaak tot 
slaaf gemaakt en deze werden belast met allerlei taken, waaronder het bouwen van tempels en 
andere gebouwen. In de timpanen van de tempels werden strijdtaferelen uitgebeeld. Soms 
werden zelfs hermen geplaatst om slaven in te peperen dat ze de Griekse gebouwen voor 
altijd moesten stutten. De Grieken probeerden in de veroverde gebieden hun cultuur te 
vestigen, maar er bleef toch een verschil bestaan tussen echte Grieken, die de Griekse taal 
spraken en de werken van de Griekse dichters, filosofen en dramaturgen kenden, en die 
waarbij dat niet het geval was. 

De Griekse Koloniale Bouwkunst week niet of nauwelijks af van de bouwkunst in Attica en 
op de Peloponnesos. De nadruk werd gelegd op enkele typen gebouwen, zoals de tempel voor 
de godenverering, de stoa waar gefilosofeerd en gediscussieerd werd en bijvoorbeeld het 
theater waar toneelopvoeringen plaats hadden. De Griekse architectuur is van grote invloed 
op de Westerse architectuur geweest. Veel elementen van de Griekse architectuur zijn later 
veelvuldig toegepast, zoals Dorische, Ionische en Corinthische zuilen, driehoekige frontons, 
architraven, metopen, trigliefen, zuilengalerijen, decoraties met beeldhouwwerk, binnen- en 
buitenbeschilderingen. Ook de zorgvuldige inpassing van een gebouw in het landschap is 
typisch voor de Griekse architectuur. Voor belangrijke gebouwen werd hoogwaardig 
bouwmateriaal gebruikt. 
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2. Agrigento: Tempelvallei 

De strijd der tirannen 

Veel mensen weten niet dat de oude Grieken vroeger grote gebieden koloniseerden. Dat was 
niet alleen het geval in Klein-Azië, maar ook in andere gebieden rondom de Middellandse 
Zee. Wie in Sicilië komt en daar tempels aantreft, zal in eerste instantie denken dat het gaat 
om producten uit het oude Romeinse Rijk. Dat is voor een aantal tempels ook het geval, maar 
er zijn er ook waarvan de geschiedenis teruggaat tot de Grieken. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
de tempels van Agrigento, aan de zuidkust van Sicilië. Ik herinner me nog altijd het 
fantastische vergezicht dat je vanaf deze plaats hebt in de richting van Tunesië. Met helder 
weer kun je – zij het met enige moeite – aan de andere kant van de Middellandse Zee het 
vroegere Carthago zien. Van Sicilië wordt beweerd dat het er altijd warm is. Het toeval wilde 
dat ik er in de maand februari was en dan kan het toch ook behoorlijk koud zijn. Hotels zijn 
meer berekend op zomer- dan op wintergasten en zelden heb ik het in een hotel zo koud 
gehad. Maar dit kleine leed werd ruimschoots goedgemaakt door wat men op dit eiland kan 
zien (en beleven). De Siciliaanse stad Agrigento is weliswaar interessant, maar de vlakbij de 
zee gelegen restanten van Griekse tempels zijn boeiender. Er zijn er weinig zo gaaf bewaard 
gebleven als die van Agrigento. Dat geldt vooral voor de Concordiatempel. Deze is nog gaver 
dan bijvoorbeeld de Hephaistostempel op de Agora in Athene. Een aanvullende bijzonderheid 
is dat hier vier grote tempels bij elkaar liggen en dat zodoende met recht van een tempelvallei 
wordt gesproken.  

1. Griekse kolonisatie 

De oorspronkelijke bewoners van Sicilië waren de Elymiërs en de Sicaniërs. Ik had van deze 
bevolkingsgroepen nog nooit gehoord. Dat is mij te vergeven, want deze groepen hebben 
nooit echt van zich doen spreken. Zij bewoonden het westelijk deel van het eiland. Aan de 
oostelijke kant woonden de Siculiërs, die afkomstig waren van het Italiaanse schiereiland. 
Grootmachten, zoals Grieken en Carthagers hadden hun oog laten vallen op dit vruchtbare 
eiland, waardoor emigraties vanuit deze gebieden spoedig tot stand kwamen. Zo vestigden 
zich in de achtste eeuw vóór Christus Ionische Grieken aan de oostkust. Iets later stichtten de 
Dorische Grieken Syracuse en Gela aan de zuidkust. De Carthagers vestigden hun 
handelsposten vooral aan de westkust. De oorspronkelijke bevolking werd naar het 
binnenland verdreven, of werd gehelleniseerd. Er ontstonden twisten tussen de rivaliserende 
Grieken en Carthagers. Dit mondde uit in oorlogen. Daarbij werden slaven buitgemaakt, die 
vervolgens tot dwangarbeid bij de bouw van tempels werden verplicht. Als men de fraaie 
tempels in het rustieke landschap ziet, zullen weinigen vermoeden dat deze meesterwerken 
eigenlijk beter slavenwerken genoemd hadden kunnen worden.  
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2. Sicilië 

Sicilië is het grootste eiland in de Middellandse Zee. Het heeft een oppervlakte van ruim 
25.000 km2, dat wil zeggen een vijfzevende deel van Nederland. Het eiland wordt sterk 
bepaald door de nog altijd actieve vulkaan de Etna. Deze ligt aan de oostkant van het eiland 
en is al van veraf te zien. De rookpluimen die eruit komen en de wolken die zich rond de top 
groeperen, doen geheimzinnig en angstaanjagend aan. Vooral ’s nachts als het donker is, is de 
brandende top van de vulkaan zichtbaar en kan men de stenenregen zien. Als men in het 
omliggende gebied rijdt, ziet men overal lavalagen verwijzend naar vroegere uitbarstingen. 
Het eiland kent bergketens, waarvan die in het noorden een voortzetting zijn van het 
Apennijnse gebergte. De Straat van Messina, een zee-engte van drie kilometer, scheidt het 
eiland van het Italiaanse vasteland. Het zuiden van het eiland is een vruchtbaar heuvelland. 
De kust wordt gevormd door zandstranden met tropische vegetatie, maar ook door 
rotsformaties en steile kliffen. Hoewel de landbouw nog steeds een belangrijke rol speelt, is er 
nu ook de nodige industrie en handel. De grote kustplaatsen Palermo, Catania, Messina en 
Syracuse spelen daarbij een hoofdrol. In vergelijking tot de rest van Italië is de welvaart hier 
achtergebleven. Het eiland telt ruim vijf miljoen inwoners. Vooral in de negentiende en in het 
begin van de twintigste eeuw zijn veel bewoners weggetrokken om ergens anders hun geluk te 
zoeken. Men emigreerde met vrouw en kinderen naar de Verenigde Staten of naar West-
Europa. De maffia speelt nog altijd een belangrijke rol in Sicilië. Ieder jaar vallen er tientallen 
slachtoffers onder de bevolking in verband met familievetes en afrekeningen. Sinds de 
opkomst van het moderne toerisme wordt Sicilië overspoeld door mensen die naar de 
restanten van de vroegere culturen gaan kijken. Alle cultuurperioden hebben hun sporen 
nagelaten: er zijn rotstekeningen en ronde huizen uit de prehistorie, er zijn tempels uit de 
periode van de Griekse kolonisatie, de Romeinen hebben tempels en villa’s achtergelaten, 
soms met prachtige mozaïekvloeren. De vroege Christenen bouwden kerken en catacomben, 
de Normandische koningen lieten prachtige kerken bouwen en later werden door weer andere 
heersers barokke kerken gebouwd.  

2.3 Griekse tempels 

Griekse tempels zijn er in allerlei soorten. Er worden allerlei typologieën gehanteerd: grote en 
kleine tempels, hooggelegen en laaggelegen tempels, ronde (tholos) en rechthoekige tempels, 
tempels met veel en met weinig ornamenten, goed en slecht bewaarde tempels. Een veel 
gebruikte typologie is die welke gebaseerd is op de kenmerken van de zuilen die worden 
toegepast. Zo wordt er gesproken van Dorische (rond kapiteel), Ionische (volutenkapiteel) en 
Corinthische (acanthusbladenkapiteel) tempels.  

Van anten- tot dipterostempel 
Wanneer men let op de uiterlijke verschijningsvorm van een tempel, dan kan men een 
typologie opstellen, waarbij vooral de verschillen in plattegronden en façades een rol spelen. 
De meest eenvoudige vorm is de tempel met een rechthoekige plattegrond, waarbij een deel 
bestaat uit een voorportaal (pronaos) en een ander, daarachter liggend deel, uit een 
sanctuarium (naos, ook wel cella geheten). De façade van deze tempel bestaat uit 
hoekpilasters met daar tussenin twee zuilen (antentempel). Een wat groter type tempel is die 
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waarbij de rechthoekige ruimte op een voetstuk is geplaatst. Deze ruimte bestaat hier 
eveneens uit een pronaos en cella, maar de façade aan de ingangszijde heeft een colonnade 
van bijvoorbeeld vier zuilen (prostylostempel). Een weer wat complexer type is dat waarbij 
niet alleen een colonnade aan de voorzijde, maar ook een aan de achterzijde is aangebracht 
(amfiprostylostempel). Een veel voorkomend type tempel is het peripterostype, dat wil 
zeggen een tempel met twee portalen, één aan de voor- en één aan de achterzijde. Het geheel 
van portalen en sanctuarium is omgeven door een colonnade, een zuilenkrans. Typologisch 
nog complexer is die tempel waarbij er sprake is van meerdere zuilenkransen die rondom de 
binnenruimten zijn gegroepeerd (dipterostempel).  

Baustilkunde 
De analyse van tempels is een vak op zich. Ik kijk altijd met veel plezier naar handboeken 
waarin auteurs via tekeningen duidelijk maken uit welke elementen een gebouw, in dit geval 
een tempel, bestaat. Over bouwstijlen zijn uitstekende publicaties op de markt. Ik maak graag 
gebruik van een boek dat door de Duitser Wilfried Koch geschreven (en getekend) is, 
namelijk ‘Baustilkunde’. Het bevat een fantastisch overzicht van de bouwstijlkenmerken 
vanaf de Antieke Oudheid tot en met de huidige tijd. Het boek werd voor het eerst 
gepubliceerd in 1982 en heeft al zijn tweeëntwintigste druk meegemaakt. 

  
4. Agrigento 

Agrigento is een plaats van ruim 50.000 inwoners. De stad is gelegen tegen een steile, hoge 
rots en kijkt uit over een vallei, waaronder de Tempelvallei. Het ligt op de plek van het 
antieke Akragas. De meeste mensen komen naar Agrigento voor een bezoek aan de oude 
Griekse tempels, maar er is meer te zien dan alleen deze vallei. Het plaatsje zelf is, behalve 
door het historische stratenpatroon dat zich tegen de berg aftekent, ook interessant door de 
aanwezigheid van sacrale gebouwen uit verschillende cultuurperioden.  

Dom 
Het oudste gebouw is de Dom die uit de elfde eeuw stamt en die op het hoogste punt van de 
middeleeuwse stad gelegen is. Aan deze kerk is in de afgelopen eeuwen veel aan- en 
verbouwd. De verschillende bouwperiodes kan men goed aflezen aan de buiten- en aan de 
binnenkant. Het onderste deel van de kerk is gotisch, het bovenste deel vertoont Arabisch-
Normandische stijlkenmerken. De façade is opgetrokken in barokke stijl. Met andere woorden 
een gebouw dat kan worden gezien als een combinatie van verschillende bouwstijlen. In 1966 
vond in deze streek een aardbeving plaats en deze heeft veel schade aan de kerk toegebracht. 
De Dom werd daarna gerestaureerd. De werkzaamheden werden in 1980 voltooid. 

Purgatoriokerk 
De Purgatoriokerk, de Vagevuurkerk, is geheel in barokke stijl opgetrokken. Het is een 
eenbeukige kerk. Ze ligt aan een pleintje dat dezelfde naam als de kerk draagt. In de kerk 
bevinden zich acht beelden die de deugden representeren.  
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San Spiritokerk 
Voorts is er de San Spiritokerk, de Heilige Geestkerk, die in de dertiende eeuw werd gesticht, 
maar ingrijpend werd verbouwd in de zeventiende eeuw. Het is een kloosterkerk met een fraai 
kloosterhof. Het klooster heeft een nieuwe bestemming gekregen. Het fungeert nu als 
stadsbibliotheek en kerkelijk museum. 

5. Tempelvallei 

De tempelvallei ligt ten zuiden van het hedendaagse Agrigento. Er staan drie imposante 
tempels op rij. Zij bevinden zich op de kam van een heuvelrug die op zee uitziet. Ze liggen er 
heel trots en zijn al van veraf te zien. De Carthagers moesten zien hoe groots en belangrijk 
Agrigento was. Binnen de ommuring heeft men vanaf de Heratempel een prachtig uitzicht op 
de verder gelegen Concordia- en Heraclestempel. De tempels werden gebouwd in de periode 
dat tirannen aan de macht waren. De meest verschrikkelijke verhalen doen de ronde over de 
praktijken van deze heerschappen. Bronnen die minder op sensatie belust zijn, maken melding 
van het feit dat het om ‘normale’ tirannen ging, dat wil zeggen mensen die door strijd aan de 
macht waren gekomen en vervolgens de rechten van anderen beknotten. De tempels in de 
vallei werden in de loop van de vijfde eeuw vóór Christus gebouwd. Samen vormen ze een 
uniek ensemble. Daar komt bij dat enkele ervan, de Hera- en de Concordiatempel, zeer gaaf 
bewaard zijn gebleven. 

Heratempel 
De Heratempel, ook wel Juno-Laciana-tempel genoemd, ligt het hoogst en het meest 
westelijk. Het is een Dorische tempel van het peripterostype, dat wil zeggen een tempel 
gelegen op een platform dat via vier rondom de tempel gelegen trappen te betreden is. Op het 
platform bevindt zich de eigenlijke tempel die bestaat uit een ommuurde ruimte met 
daaromheen een zuilengalerij die de architraaf en het dak van de tempel draagt. Er resten nu 
nog ‘slechts’ delen van de architraaf en een (groot) aantal zuilen. Van een aantal zuilen is het 
kapiteel bewaard gebleven. De zuilen zijn ruim zes meter hoog en iedere zuil bestaat uit vier 
gecanneleerde trommels. Aan de korte zijden van de tempel zijn zes zuilen geplaatst en aan 
elk van beide lange zijden dertien. De tempel heeft een lengte van 38,10 meter en een breedte 
van 16,91 meter. Daarmee is de tempel nagenoeg even groot als de er vlakbij gelegen 
Concordiatempel. Gedurende de Romeinse tijd werd de tempel meerdere malen gerestaureerd. 
In latere tijden werd hij leeggeplunderd en gedeeltelijk afgebroken. Een opvallend element is 
de offertafel die voor de tempel staat. Deze bevindt zich aan de oostzijde van de tempel. De 
tafel was bijna even groot als de cella van de tempel, dat wil zeggen bijna dertig meter bij tien 
meter. 

Concordiatempel 
De Concordiatempel werd zo-even al genoemd. Deze tempel behoort tot de best bewaarde 
Griekse tempels. De naam ontleent hij aan een inscriptie die in de buurt ervan is gevonden, 
maar die kennelijk niets met de tempel als zodanig te maken heeft. Ook hier gaat het om een 
Dorische tempel en is het aantal zuilen even groot, dat wil zeggen twee keer zes zuilen aan de 
korte kanten en twee keer dertien zuilen aan de lange kanten. De tempel bevatte geen altaar en 
vervulde kennelijk een wat andere functie dan de Heratempel. Alle zuilen, de gehele 
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architraaf, als mede de timpanen aan de oost- en westzijde van de tempel zijn intact gebleven. 
Hetzelfde geldt voor de ommuurde binnenruimte. In de zesde eeuw kreeg de tempel de 
bestemming van kerk. Daartoe werden enkele bouwkundige aanpassingen verricht. Zo werd 
een scheidingswand tussen twee binnenruimten weggehaald. De nieuwe bestemming 
betekende wel dat de tempel geen slachtoffer werd van steenroof. Ik kan mij herinneren dat ik 
langs deze tempel ben geslopen, hem van alle kanten heb bekeken en gefotografeerd. Het is 
zo een typisch object waar je niet op uitgefotografeerd raakt. De prachtige doorkijken, de 
mooie details, de gaafheid van het totaal en de relatie met de buitenruimte zorgen voor 
fantastische beelden. Ik heb ook nergens anders mij zo goed kunnen inleven in hoe het 
vroeger moet zijn geweest. Je hoeft er niet zo heel erg veel bij te denken; het staat er nog 
allemaal zo gaaf.  

Heraclestempel 
Weer wat lager en oostwaarts ligt de Heraclestempel. Ook de naam van deze tempel is puur 
fictief. Van de tot dusverre besproken tempels is deze, met zijn afmetingen van 67 meter bij 
25 meter de grootste. Helaas is hij tevens het minst gaaf bewaard gebleven. Er staan nog 
achtenhalve zuilen overeind van de oorspronkelijk veertig zuilen die het gebouw telde. Het 
feit dat ze rechtop staan is het gevolg van een restauratie die in 1924 werd doorgevoerd. In 
hoofdvorm verschilt deze tempel niet zoveel van de Hera- en Concordiatempel. Het gaat ook 
om een Dorische peripterostempel, dat wil zeggen een ommuurd middendeel dat door een 
zuilengalerij wordt omgeven. In detail zijn er de nodige verschillen, maar de ontdekking 
daarvan laten we aan de bezoeker over. In vergelijking tot de zo meteen te bespreken tempel 
was deze toch ook weer van een bescheiden formaat. Zoals gebruikelijk, is er altijd een baas 
boven baas.  

Olympische Zeustempel 
De Zeustempel is, of beter was, een gigantisch bouwwerk. Hij werd gebouwd ter ere van de 
zege op de Carthagers in 480 vóór Christus bij Himera. Voor het gemak heeft men de 
gevangen genomen slaven van Carthago maar meteen aan het werk gezet. Zij hebben echter 
geen kans gezien om het gebouw helemaal af te maken. De tempel rustte op een platform van 
115 bij 57 meter. Hij had een gesloten bouwlichaam zonder omringende zuilengalerij. Aan de 
buitenzijde werd deze geleed door gekoppelde Dorische halfzuilen en aan de binnenzijde door 
corresponderende pilasters. De interne ruimte bestond uit een driebeukige peilerzaal. Het 
middenschip was zonder dak. De architraaf, met een metopen-trigliefenfries, werd 
ondersteund door de armen van achtendertig reusachtige mannen, afwisselend met en zonder 
baard. Deze atlanten hadden een lengte van acht meter. Midden in de tempel ligt nog een 
kopie van zo een reus; het originele beeld is in het archeologisch museum van Agrigento te 
vinden. De Carthagers moesten beseffen dat ze voor altijd tot taak hadden om het bouwwerk 
te dragen, een architectonische metafoor om slavenarbeid uit te drukken. De Carthagers lieten 
dit echter niet op zich zitten en hebben de tempel later uit wraak vernield. Op het oostelijk 
pediment was - toen de tempel nog overeind stond - de strijd tussen de goden en de giganten 
uitgebeeld en op het westelijk pediment de verovering van Troje. De tempel is vanwege zijn 
bijzondere vormgeving uniek in de Griekse bouwkunst. 
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6. Slot 

Er zijn maar weinig plekken op de wereld waar de vroegere Griekse cultuur zo goed zichtbaar 
en tastbaar is. Ook de Grieken hadden hun koloniën. Sicilië was een geliefkoosd oord voor de 
antieke Grieken. In Agrigento is een vallei waar meerdere tempels dicht bij elkaar zijn 
gebouwd. Dit ensemble is uniek, niet alleen vanwege het feit dat hier vier tempels bij elkaar 
zijn gelegen, maar vooral ook omdat enkele ervan nog in een zeer gave toestand verkeren. Het 
klinkt vreemd, maar om de Griekse architectuur goed te bestuderen ga rustig naar Sicilië en 
stoor je niet aan het feit dat je daarvoor in Italië bent. De tempelvallei vormt een illustratie 
van een strijd om architectuur waarbij tirannen opdracht gaven aan grootse projecten en 
gevangen genomen slaven aan hun bouwkundige droom lieten werken. Als men vandaag de 
dag naar de restanten van de tempels kijkt, zal men nauwelijks vermoeden hoeveel mensen op 
deze bouwplaats onder de meest erbarmelijke toestanden moeten hebben gewerkt. Het eiland 
Sicilië spreekt mij overigens erg aan, niet alleen vanwege de restanten uit de antieke Griekse 
Oudheid, maar ook door het feit dat de verschillende cultuurperioden er zo goed 
vertegenwoordigd zijn. Men kan hier een spoedcursus westerse kunstgeschiedenis op locatie 
volgen, iets wat zeker niet overal mogelijk is.  
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Romeinse Koloniale Bouwkunst 

In het gebied van de Middellandse Zee kwam het in de tweede eeuw vóór Christus tot een 
zeer ingrijpende verandering: Rome werd van stadstaat tot 'kosmopolis', dé wereldstad. De 
Macedonische en Punische oorlogen waren in het voordeel van Rome geëindigd, waardoor de 
stad steeds machtiger werd. Veldtochten en belegeringen volgden om gebieden te veroveren 
die nog niet onder haar invloedssfeer vielen, zoals Carthago, delen van Klein Azië, Spanje en 
Gallië. De door deze uitbreiding van het rijk verworven weelde stelde Rome in staat zichzelf 
het uiterlijk te verschaffen dat paste bij zijn positie als hoofdstad van de wereld. Naar het 
voorbeeld van de grote steden in de Griekse wereld tooide de stad zich met standbeelden die 
uit de veroverde gebieden werden weggehaald. Er ontstonden tempels gewijd aan de 
Romeinse goden, basilica's (openbare gebouwen met zuilengalerijen), thermen, theaters, 
amfitheaters, arena's, bruggen, aquaducten en geplaveide wegen. 

Het Romeinse Rijk bereikte zijn grootste omvang aan het einde van de eerste eeuw, ten tijde 
van Keizer Trajanus. Het gebied reikte van het huidige Jordanië in het zuidoosten tot 
Schotland in het noordwesten. Natuurlijke grenzen, zoals de Rijn en de Donau, maar ook 
kunstmatig aangelegde grenzen zoals de Hadrianuswal, vormden de limes. Vanaf de derde 
eeuw begon een proces van politiek en economisch verval, mede veroorzaakt door invasies 
van barbaren en door incompetente militaire leiders. De orde werd aan het einde van de derde 
eeuw hersteld door Diocletianus, die het Romeinse Rijk in een oosters en een westers deel 
opsplitste. Deze opsplitsing werd definitief na de dood van Theodosius I aan het einde van de 
vierde eeuw. In het oostelijk deel werd Constantinopel de hoofdplaats en in het westelijk deel 
kreeg de stad Trier een zeer belangrijke positie. Van grote betekenis was de bekering van 
Constantijn de Grote tot het Christelijke geloof, wat later leidde tot het verheffen ervan tot het 
officiële geloof van het rijk. In de stad Trier is bijvoorbeeld te zien hoe al in de tijd van 
Constantijn de Grote een kerk werd gebouwd, waarvan een resterend deel in de huidige dom 
verwerkt is. 

De Romeinse koloniale bouwkunst vertoont veel overeenkomsten met die van het centrum 
van het rijk, namelijk Rome. De Romeinen ontwikkelden nieuwe bouwmethoden, onder 
andere door de toepassing van houten frames (formelen) en het gebruik van nieuw 
bouwmateriaal. Zij gebruikten baksteen, natuursteen en beton. Vooral het gebruik van beton 
zorgde voor vernieuwingen. Zij konden dit materiaal namelijk storten in van tevoren 
gemaakte bekisting of laten steunen op formelen. Zo konden zij bogen en koepels maken. Het 
nadeel van beton, de gevoeligheid voor vocht, werd ondervangen door het bekleden ervan met 
natuursteen, baksteen of gewoon een pleisterlaag. De nieuwe inzichten werden toegepast bij 
tempels (Pantheon) en thermen (Caracalla). In het veroverde gebied werd deze kennis ook 
toegepast, maar werd daar vaak gekoppeld aan inheemse kennis. Zo ontstond een wat men 
noemt provinciale Romeinse bouwkunst, bestaande uit een combinatie van het standaard 
klassieke repertoire en elementen uit de regio. De Romeinen hebben ook een grote invloed 
gehad op de stedenbouw. Zij stichtten veel nieuwe steden, allemaal gebaseerd op een 
rasterpatroon met als centrale assen de cardo (noord-zuid) en de decumanus (oost-west). 
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3. Trier: Restanten Romeinse Bouwkunst 

De strijd tussen ‘Stadt und Land’ 

Restanten van de Antieke Romeinse bouwkunst zijn op veel plekken te vinden. Dat geldt 
uiteraard voor Rome en andere Italiaanse steden, maar ook voor vele plaatsen rondom de 
Middellandse Zee en voor gebieden die vroeger tot het grote Romeinse Rijk behoorden. De 
noordelijke grens van het Romeinse Rijk werd gevormd door de muur van Hadrianus in het 
noorden van Engeland en door de rivier de Rijn. De zuidelijke grens strekte zich uit over de 
landen van het noordelijk deel van Afrika. Wil men een goed beeld krijgen van de Romeinse 
nederzettingen uit die periode, dan kan men in enkele plaatsen zeer goed terecht, bijvoorbeeld 
Gerasa in Jordanië, Carthago in Tunesië, Arles in Frankrijk, Tongeren in België, Maastricht in 
Nederland en Xanten in Duitsland. Een plaats met zeer veel Romeinse resten is Trier in 
Rheinland-Pfalz. Deze dicht tegen de Duits-Luxemburgse grens aan gelegen stad wordt 
gezien als de oudste van Duitsland. In 16 vóór Christus, tijdens de regering van Keizer 
Augustus, werd deze plek door het Romeinse leger op de Kelten veroverd en omgedoopt tot 
‘Augusta Treverorum’. In 17 ná Christus werd deze nederzetting tot provinciehoofdstad 
uitgeroepen. Van de toenmalige hoofdstad zijn nog belangrijke onderdelen over, zoals een 
stadspoort, thermencomplexen en een amfitheater. Wie nu door Trier loopt, wordt of men nu 
wil of niet, met het Romeinse verleden geconfronteerd. Het geheel van restanten geeft een 
aardig beeld van hoe een Romeinse stad destijds moet hebben uitgezien. Enige 
achtergrondkennis is wel gewenst om meer te ervaren dan louter stenen brokstukken. 
   

3.1 Een stukje geschiedenis 

Het huidige Trier is een middelgrote stad. Ongeveer 125.000 inwoners wonen bij elkaar aan 
de oever van de Moezel. De stad ligt in een dal, omgeven door heuvels waarvan vele 
tegenwoordig worden gebruikt als wijngaard. De Romeinen veroverden dit gebied in de eerste 
eeuw vóór Christus op de daar toen woonachtige Keltische Treveren. De stad maakte in korte 
tijd een grote bloei door. Binnen een tijdsbestek van drie decennia werd Trier de hoofdstad 
van de provincie Gallio-Belgica. Gedurende enkele eeuwen verwierf de stad een prominente 
plaats op economisch, cultureel en kunstzinnig gebied. Het grondgebied van de stad strekte 
zich uit over een oppervlakte van 285 ha. De inval van de Germanen in 274 betekende een 
stagnatie. Onder het bewind van Keizer Diocletianus werd Trier weer een Romeinse stad en 
nu zelfs de hoofdstad van het gehele westerse deel van het Romeinse Rijk, dat gebieden van 
het huidige Frankrijk, Spanje, Duitsland, België, Nederland en Groot-Brittannië omvatte. De 
Romeinse Keizer Constantijn de Grote verplaatste de keizerresidentie van Rome naar Trier. 
Hij voorzag Augusta Treverorum van een grote stadsmuur en liet er grote monumentale 
gebouwen oprichten. Toen de Christenvervolging in het begin van de vierde eeuw officieel 
werd stopgezet, werd Trier bisschopsstad, de oudste van Duitsland. Tegen het einde van 
dezelfde eeuw nam de druk van de Germaanse stammen toe. Het duurde tot 480 voor Trier in 
Frankische handen viel. Dit werd één van de oorzaken van de ineenstorting van het Romeinse 
Rijk. In 882 werd de stad geplunderd en in brand gestoken door de Noormannen. De vroegere 
Romeinse stad werd nagenoeg met de grond gelijk gemaakt. In de negende eeuw maakte 
Karel de Grote de stad tot de zetel van een aartsbisdom. Dankzij de aartsbisschop Poppo van 
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Babenberg kon in de elfde eeuw de Porta Nigra, één van de overgebleven Romeinse 
stadspoorten, behouden blijven. Veroveraars zochten materiaal voor het maken van zwaarden 
en vonden dit in de ijzerbeugels van de stadspoort. Zij zagen kans om deze vrijwel allemaal 
uit de muren van de poort te halen. De aartsbisschop hield de poort in stand, mede omdat één 
van de torens de woonplaats was van een kluizenaar uit Syracuse. Na de dood van de vriend-
kluizenaar bleven zijn beenderen in de oosttoren. De aartsbisschop maakte van de poort een 
kerk en liet daarnaast een stift bouwen. Napoleon gaf in 1804 opdracht om de poort in de 
oude toestand terug te brengen en gaf bevel tot het verwijderen van alle latere toevoegingen. 
In 1815 werd de stad bij Pruisen gevoegd. In 1818 werd Karl Marx hier geboren, de vader van 
het historisch-materialisme en grondlegger van het communistische gedachtegoed. Zijn 
geboortehuis aan de Brückenstrasse is als museum ingericht. Communisten uit China komen 
het in groten getale bezichtigen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 40% van de 
historische stad door bommen verwoest. De Wederopbouw heeft enkele decennia geduurd. 
Veel monumenten zijn opnieuw opgebouwd of grondig hersteld. Kale plekken zijn opgevuld 
met warenhuizen, kantoren en woonbebouwing. Deze verdienen niet allemaal de 
schoonheidsprijs. Het huidige Trier is niet veel meer dan een behoorlijke provincieplaats, 
waarin grote monumenten de herinnering aan een roemrijk verleden levend houden. Sinds 
1973 heeft Trier een universiteit. Restanten uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen zijn 
opgenomen op de Lijst van het Werelderfgoed van UNESCO. 

3.2 Stadsbeeld 

Het stadsbeeld van Trier wordt sterk bepaald door een combinatie van gebouwen uit 
verschillende perioden. De Romeinse periode heeft sporen nagelaten in de vorm van markante 
gebouwen, resten van gebouwen en ruïnevelden. De Romeinse architectuur moet destijds zeer 
streekvreemd en tegelijkertijd imposant zijn geweest. Schaal, maat en typologie van 
gebouwen weken namelijk sterk af van wat men in de gekoloniseerde streken gewend was. 
We zullen de Romeinse overblijfselen straks wat uitvoeriger bespreken. Maar er is veel meer 
dan wat uit de Romeinse periode stamt. De Middeleeuwen hebben ook duidelijk een stempel 
op de stad gedrukt. Dat geldt voor delen van het stratenpatroon, maar ook voor afzonderlijke 
gebouwen en pleinen.  

Dom 
Tot de meest opvallende gebouwen uit de Middeleeuwen behoort de Dom, die in de elfde en 
twaalfde eeuw tot stand kwam. Het is goed om te weten dat deze domkerk een uitbouw is van 
een kerk die al tijdens het bewind van Constantijn de Grote (vierde eeuw) tot stand kwam. Dit 
oudste deel is nog goed te herkennen: het rechthoekige middendeel. Deze kerk stond 
overigens niet alleen. Direct ernaast bevond zich een tweede kerk waar later de 
Liebfrauenkirche werd gebouwd. Het ging dus om een dubbelkerk. De huidige dom is een 
voorbeeld van vroegromaanse bouwkunst. Dat geldt voor de massieve façade, de ronde apsis 
en de gedrongen, rechthoekige torens van het westwerk. Niet alleen het uiterlijk, ook het 
interieur van de Dom is de moeite waard. Dit draagt echter een barok karakter als gevolg van 
meerdere barokke altaren in de kerk. De domschatten zijn opgeslagen in een barokke kapel 
die in de achttiende eeuw werd aangebouwd. Achter het hoofdaltaar is een kapel waar de 
heilige ‘Rock’ is ondergebracht, het kleed dat Jezus gedragen zou hebben. Deze plek fungeert 
nog steeds als bedevaartsoord.  
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Liebfrauenkirche 
Direct naast de Dom ligt de Liebfrauenkirche. Deze kerk is wat later gebouwd en kwam in 
1270 gereed. Het is een vroeg voorbeeld van gotische bouwkunst in Duitsland. De hoofdvorm 
is die van een Grieks kruis. Er zijn vier absiden. De tussenruimten zijn opgevuld met 
driezijdige kapellen, waardoor de kerk de vorm van een twaalfbladige roos heeft. In het 
timpaan boven het westportaal is de tronende moedergod te zien, als mede de Annunciatie, de 
aanbidding door de Drie Wijzen, de kindermoord en het opdragen van het kind Jezus in de 
tempel. De kerk heeft een machtige vieringtoren die vroeger was voorzien van een 80 meter 
hoge helmspits. In 1631 is deze spits echter verloren gegaan door blikseminslag.  

Hauptmarkt 
Op een steenworp afstand van beide kerken ligt de Hauptmarkt. In het midden van deze markt 
staat een groot kruis, dat in 958 werd opgericht bij gelegenheid van de verlening van 
marktrechten aan de stad. Dit kruis werd in de achttiende eeuw vernieuwd; het origineel 
bevindt zich in een museum. De Marktbrunnen bestaan uit een reeks polychrome beelden van 
het einde van de zestiende eeuw. Aan de markt ligt ook de gotische Sankt Gangolfkirche met 
slechts één toren. Het plein wordt verder opgesierd met panden waarvan de gevels uit de 
Renaissance en Barok stammen. De Tweede Wereldoorlog heeft ook voor deze Duitse stad 
ernstige gevolgen gehad. Een deel van de binnenstad werd verwoest en is daarna weer 
opgebouwd. Men heeft er alles aan gedaan om de waardevolle historische bebouwing in ere te 
herstellen. Nu, ongeveer vijftig jaar later, hebben de panden patina gekregen, waardoor de 
Wederopbouw fysiek minder merkbaar is.  

Paleis van de keurvorsten 
In de zeventiende en achttiende eeuw bouwden de bisschop-keurvorsten in Trier hun paleis. 
Dit is tegen de Basilica aangebouwd. De architectuur ervan staat in schril contrast met het 
Romeinse gebouw. De pronkgevel aan de parkzijde is roze van kleur en is rijk gedecoreerd 
met beelden van Ferdinand Tietz. Het heeft kenmerken van de Rococo. Achter dit paleis ligt 
een langgerekte tuin. Er is een waterpartij met parterres van bloemen, opgesierd met beelden 
van de genoemde Tietz. 

Er is meer te zien, in het bijzonder uit de Romeinse periode. Hiervoor is een korte 
uiteenzetting over Romeinse stedenbouw op zijn plaats. 

3.3 Romeinse stedenbouw 

De Romeinen zagen kans om in enkele eeuwen een uitgestrekt gebied onderdeel te maken van 
hun Rijk. Dit bereikten ze behalve met machtsvertoon, ook door middel van een specifieke 
strategie die bekend is onder de naam romanisering. Gebieden die ze veroverden werden 
opgenomen in een Romeins civilisatieproces, waarbij men probeerde aan te sluiten bij de 
plaatselijke en regionale cultuur. Via geleidelijke assimilatie zou de cultuur op den duur toch 
die van de Romeinen worden. Op die manier dachten ze de weerstand tegen de nieuwe 
heersers onder controle te kunnen houden en een effectief instrument te hebben bij de 
overheersing, wat ook zeer succesvol is gebleken. Vanuit Rome werden grote gebieden 
geromaniseerd tot in de uiterste hoeken van het immense Rijk. Een belangrijk hulpmiddel 
daarbij was de stichting van steden. Deze boden de mogelijkheid om een goede bestuurlijke 
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greep op de bezette gebieden te krijgen. Het Romeinse Rijk kende in zijn hoogtijdagen bijna 
6.000 steden. 

Inauguratio 
De begrenzing van het Rijk werd veelal gezocht in natuurlijke barrières (limes), zoals rivieren 
en bergketens. Door de aanleg van militaire wegen, heirbanen, die tevens als handelsroute 
fungeerden, werd de relatie met de hoofdstad van het Rijk, Rome, onderhouden. De Romeinse 
legioenen vestigden zich tijdens hun veroveringstochten in militaire kampen. Deze kampen 
werden aangelegd volgens een vast patroon. Dat gold niet alleen voor de militaire kampen, 
maar ook voor de burger- en veteranennederzettingen die werden gesticht. De formule die 
men hiervoor koos, was eenvoudig en effectief. De stichting verliep volgens een vast ritueel. 
Men koos een strategisch geschikte plek, bijvoorbeeld op een kruising van wegen. De eerste 
fase van de stichting werd de inauguratio genoemd. Dit gebeurde door een agrimensor, een 
landmeetkundige. Deze legde in het terrein een vierkant vast dat overeen moest komen met de 
omvang van de toekomstige stad. Na de inauguratio volgde het ceremonieel van de limitatio. 
Met een bronzen ploeg trok de agrimensor een voor in het terrein. De limitatio zorgde voor de 
afbakening van het stedelijke territorium en voor vastlegging van de hoofdassen. De door de 
ploeg gemaakte brede voor markeerde de plek waar de gracht kwam. De aarde die door de 
ploeg opgewoeld werd, fungeerde als aanzet van een aarden wal waarop een palissade werd 
aangebracht.  

Dambordpatroon 
De vorm van het afgebakende gebied was een vierkant of een rechthoek, met uiteraard 
aanpassingen van deze hoofdvormen aan de plaatselijke geografische omstandigheden. De 
hoofdstraten werden georiënteerd op de vier windrichtingen. De cardo maximus vormde de 
noord-zuid as en de decumanus maximus de oost-west as. Deze twee assen kruisten elkaar in 
het midden van de stadsplattegrond, waardoor vier stadsdelen, kwartieren, ontstonden. Ter 
hoogte van de kruising van cardo en decumanus werd een forum aangelegd, waarlangs 
belangrijke profane en sacrale gebouwen werden geplaatst. Afhankelijk van de groei van de 
bevolking werd de nederzetting verder opgesplitst in insulae, kleine vierkanten, waardoor op 
den duur het voor de Antieke Romeinse stad karakteristieke dambordpatroon ontstond.  

Stedelijke elementen 
De houten verdedigingswerken, de palissade, werden later vaak vervangen door een stenen 
ommuring met stadspoorten. De poorten kwamen op de plek waar de hoofdassen in 
verbinding stonden met het buitengebied. De poorten hadden veelal een rechthoekige vorm en 
waren voorzien van zware deuren die gebarricadeerd konden worden. De stadsmuur had een 
hoogte van circa zes meter, werd voorzien van op regelmatige afstand geplaatste weertorens 
en van hoektorens. De muren werden aan de binnenzijde verstevigd door steunberen of door 
een aarde dam. Binnen de stadsplattegrond vond een functionele opdeling van de ruimte 
plaats. Bepaalde typen gebouwen, zoals theaters en amfitheaters, hadden een vaste plek in de 
stad. De openbare gebouwen bestemd voor bestuur, rechtspraak, handel en dergelijke lagen 
centraal in de nederzetting, veelal aan het forum. Ook religieuze gebouwen, zoals tempels 
voor de verschillende goden, hadden een prominente plek in de stadsplattegrond. De tempels 
hadden ook een vaste vorm. Er waren enkele vaste typen die verspreid over het Rijk werden 
toegepast. Winkels, ambachtsbedrijfjes, werkplaatsen, herbergen en woningen vulden de rest 
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van de ruimte. Voor elke nederzetting was uiteraard water van belang. Indien dit niet uit de 
directe omgeving kon worden betrokken, werd een soms zeer ingenieus stelsel van 
aquaducten aangelegd. De straten werden waar nodig en wenselijk geplaveid met materiaal 
dat in de buurt te krijgen was. In sommige steden waren er ook rioleringsstelsels en stelsels 
voor de afvoer van hemelwater. De Romeinen kenden een hoogontwikkelde badcultuur. 
Daarvoor werden thermen aangelegd bestaande uit bassins met water van verschillende 
temperatuur. Bovendien werden er gebouwen en terreinen bij aangelegd voor lichamelijke 
oefening en sport. De thermencomplexen fungeerden als een belangrijke ontmoetingsplaats. 

Toonbeeld van macht 
Men moet zich bij dit alles realiseren hoe afwijkend de stadsplattegrond en de gebouwen 
waren van wat men in de veroverde gebieden gewend was. De Romeinse stedenbouw en 
architectuur moeten een waar toonbeeld van machtsuitoefening zijn geweest. De daar 
gevestigde stammen zullen met leed naar de transformatie van hun grondgebied hebben 
gekeken, ook al bracht de nieuwe machthebber welvaart en voorspoed. 

3.4 Trier ten tijde van de Romeinen 

Ook Trier is op de bovengenoemde manier tot stand gekomen. De toenmalige 
stadsplattegrond had de vorm van een rechthoek. De hoofdassen waren georiënteerd op de 
windrichtingen. De stad had muren, stadspoorten, weertorens en een voor Romeinse 
nederzettingen karakteristieke interne opbouw. Veel is in de afgelopen periode verloren 
gegaan. De oude structuur is door de leek niet goed meer te herkennen. Het geoefende oog 
heeft nog voldoende aanknopingspunten om zich de oude Romeinse stad voor de geest te 
halen. Hulpmiddelen daarbij zijn de restanten uit de antieke periode die over de huidige 
stadsplattegrond verspreid liggen. Wanneer men deze elementen virtueel met elkaar in 
verbinding brengt, komt het beeld van het vroegere Trier terug. Het is goed om zich te 
realiseren dat de toenmalige Romeinse stad aanzienlijk groter was dan de huidige binnenstad. 
De huidige stad bevat een indrukwekkend bodemarchief dat nog maar deels verkend en 
bekend is. Welke belangrijke Romeinse restanten zijn er nog over in Trier? Dat zijn een 
restant van de oude stadsommuring, een basilica, een drietal thermencomplexen, een 
Romeinse brug en een amfitheater. Een duidelijk beeld van de vroegere Romeinse stad krijgt 
men in het Rheinisches Landesmuseum waar een indrukwekkende maquette van de stad staat.  

Porta Nigra 
Aan de noordzijde van de binnenstad ligt de Porta Nigra. De naam zwarte poort dankt ze aan 
de zwarte aanslag op de natuursteen die er in de loop der jaren op verschenen is. Deze poort 
vormt een onderdeel van de stadsverdedigingswerken die tegen het einde van de tweede eeuw 
werden aangelegd. Aan de zuidzijde van de stad lag eenzelfde type poort, maar die is verloren 
gegaan. De Porta Nigra bestaat uit twee rechthoekige torens met een halfronde uitbouw aan 
de veldzijde. De torens worden met elkaar verbonden door een tussenlid met twee 
doorgangen. De poort is opgetrokken uit blokken zandsteen die zonder mortel gestapeld zijn. 
De steenblokken werden met doken (ijzeren haken) bij elkaar gehouden. Het bouwwerk is 36 
meter lang, 21,5 meter diep en 30 meter hoog. Het is de grootste en best bewaarde poort uit 
het toenmalige Westromeinse Rijk. Aan de stadszijde bevindt zich een reeks peilerstompen. 
Vroeger was hier een arcade als onderdeel van de cardo maximus. In 1040 werd de poort 
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omgebouwd tot een kerk, of beter gezegd tot twee kerken: een boven- en een onderkerk. In de 
negentiende eeuw werd de poort op bevel van Napoleon weer in de oude Romeinse situatie 
teruggebracht, dat wil zeggen dat de kerktoren werd afgebroken, dat de kerkfunctie verdween 
en dat alleen het aan de poort aangebouwde absisdeel van de kerk werd behouden. 

Basilica 
Tijdens het bewind van Keizer Constantijn de Grote, die tussen 306 en 312 in Trier zijn 
residentie had, werd een basilica gebouwd, de Aula Palatina. Deze deed dienst als troonzaal 
voor het erbij gelegen keizerlijk paleis. Het ging (en gaat nog steeds) om een indrukwekkend 
gebouw van 67 meter lang, 27 meter breed en 30 meter hoog. De langsgevels hebben 
kolossale penanten. De muurvlakken worden onderbroken door over twee lagen regelmatig 
geplaatste ramen met rondbogen. Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk raakte de 
troonzaal in verval. Het gebouw werd later meerdere malen opgeknapt en verbouwd. Het 
kreeg zijn oorspronkelijke vorm terug in de loop van de negentiende en twintigste eeuw. Ook 
dit gebouw werd tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest. Tijdens de Wederopbouw kreeg 
de basilica haar decoratieloze soberheid. Vroeger was dit gebouw versierd met een zwart-
witte marmeren vloer en kenden de wanden marmerincrustaties. In 1954 werd een nieuw 
cassettenplafond aangebracht, zonder de decoraties uit de negentiende eeuw. Vanaf 1856 
wordt de basilica als protestantse kerk gebruikt. In wintertijden is het geen plezier om in de 
kerk te vertoeven. De verwarming staat letterlijk op een lage pit, daar de kosten om deze 
enorme ruimte te verwarmen bijzonder hoog zijn. 

Kaiserthermen 
De Keizerthermen die ook tijdens het bewind van Constantijn de Grote werden gebouwd, 
behoren tot de meest indrukwekkende van het hele Romeinse Rijk. Het bijzondere is dat de 
thermen slechts bedoeld waren voor de keizer en zijn gevolg. Ze zijn waarschijnlijk nooit 
door het gewone volk gebruikt. Het gebruikelijke schema is hier terug te vinden, dat wil 
zeggen een opeenvolging van ruimten: kleedlokalen, warmwaterbad (caldarium), 
massageruimte, lauwwaterbad (tepidarium) en koudwaterbad (frigidarium). Ook was er een 
ruimte voor gymnastische oefeningen, het Palastra. Deze ruimten zijn goed te herkennen in de 
resten die er van het thermencomplex over zijn. Op bepaalde plaatsen kan men ook het 
ondergrondse verwarmingsstelsel zien.  

Barbarathermen 
Trier kende drie badcomplexen. Behalve de Keizerthermen, waren er ook de Barbarathermen 
en de recent ontdekte thermen aan de Viehmarkt. De Barbarathermen zijn ouder dan de 
Keizerthermen. Ze gaan terug tot de tweede eeuw en waren een paar eeuwen in gebruik. Van 
deze thermen zijn de overblijfselen echter veel minder indrukwekkend dan van die van de 
Keizerthermen. Slechts de restanten van de basementen van de muren zijn behouden 
gebleven, evenals imposante kelderruimten waar slaven destijds zorgden voor de verwarming 
en het verschonen van het water. Deze thermen liggen temidden van de bebouwing en zijn 
afgebakend door een eenvoudig hekwerk.  

Viehmarktthermen 
Een derde thermencomplex bevond zich aan de Viehmarkt. Dit is de plek waar tegenwoordig 
het winkelcentrum eindigt en het gebied van administratie- en schoolgebouwen begint. De 
thermen bevinden zich enkele meters onder het maaiveld. Ze zijn overdekt door een glazen 
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nieuwbouw van de architect Ungers. Dit strakke, transparante gebouw presenteert zich als een 
grote, zakelijke serre. Het gebouw fungeert als museum waar men opgravingresten en 
reconstructiewerkzaamheden kan bekijken. Direct na binnenkomst van het gebouw heeft men 
zicht op de thermen die zich enkele meters lager bevinden. 

Romeinse brug 
De Romeinen bouwden destijds ook een brug over de Moezel: eerst een houten brug, later 
(tweede eeuw ná Christus), wat verderop een brug op stenen peilers. De huidige Römerbrücke 
rust nog op deze Romeinse fundamenten. Later is er een in natuursteen verband gebouwde 
bogenreeks op geplaatst. De brug werd opgeblazen en later weer opgebouwd. Wat we nu zien 
is een brug met imposante bogen die stammen uit de jaren 1717-1718. 

Amfitheater 
Buiten de huidige binnenstad ligt het vroegere Romeinse amfitheater. De arena is gedeeltelijk 
uitgegraven uit een heuvel. Ze vormde onderdeel van het verdedigingsstelsel van de stad. Het 
amfitheater werd rond het jaar 100 aangelegd en bood plaats aan ongeveer 20.000 
toeschouwers. Het complex beslaat een oppervlakte van 2.710 m2. Het amfitheater heeft een 
ovale vorm, waarbij de langsdoorsnede ongeveer 75 meter bedraagt. De breedte van de arena 
is ongeveer 50 meter. Hier vonden kampgevechten plaats, zowel tussen gladiatoren onderling, 
als tussen mens en dier. Kelderruimten voor dieren en kleedlokalen zijn bewaard gebleven. In 
de Middeleeuwen werd het theater als steengroeve gebruikt. Deze afbraak leidde ertoe dat de 
stenen tribunes verloren gingen. Het overgebleven talud geeft een goed beeld van de 
voormalige hoofdvorm van de tribunes. 

3.5 Wat te doen met de Romeinse resten? 

Een stad die zo rijk is aan archeologische en bouwkundige monumenten moet een beleid 
ontwikkelen om daarmee op een verantwoorde wijze om te gaan. In het verleden is gebleken 
dat onachtzaamheid grote schade kan aanbrengen aan het culturele erfgoed. Soms gebeurt dat 
sluipend. Soms wordt aantasting en verlies veroorzaakt door oorlogshandelingen, brand, 
storm of overstromingen. Het ontbreken van wettelijke regelingen ter bescherming van het 
culturele erfgoed is doorgaans een gunstige voedingsbodem voor verval en afbraak van 
waardevolle historische relicten. De landen in Europa beschikken tegenwoordig over wetten 
waarin bescherming en instandhouding van monumenten boven en onder de grond zijn 
geregeld. Daarmee is echter nog geen (volledige) garantie gegeven dat wat waardevol is ook 
beschermd en in stand gehouden wordt. Ook voor de stad Trier is het een opgave om met het 
beschikbare juridische, bestuurlijke, financiële en ruimtelijke instrumentarium aantastingen te 
vermijden en restauratie- en onderhoudswerkzaamheden te bevorderen. In ruimtelijke plannen 
wordt rekening gehouden met het culturele erfgoed, niet alleen dat van boven, maar ook dat 
van onder de grond. Duitsland heeft het Verdrag van Malta getekend, wat betekent dat het 
land verondersteld wordt zich in te spannen om zorgvuldig om te gaan met het bodemarchief. 
Het in het genoemde verdrag opgenomen beginsel ‘de verstoorder betaalt’ heeft grote 
consequenties voor vrijwel alle bouwactiviteiten. In de bodem van Trier liggen ongetwijfeld 
nog zeer veel resten uit het Romeinse verleden. Bij vrijwel elke bouwactiviteit wordt men 
daarmee geconfronteerd.  
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Strijd tussen 'Stadt und Land' 
In dit soort situaties doen zich vaak allerlei conflicten voor. Zo is er ook in Trier een 
gespannen relatie tussen de gemeente en het Bundesland, tussen 'Stadt und Land'. De 
gemeente wil vooral het accent leggen op het huidige en toekomstige functioneren van de 
stad, terwijl het Bundesland zoveel mogelijk van het Romeinse verleden probeert te 
behouden. Bij iedere geplande bouwactiviteit blijken de tegenstellingen steeds weer opnieuw. 
Wat prevaleert: economische voorspoed of behoud van het archeologische erfgoed? Gemeente 
en deelstaat worden steeds weer voor allerlei vragen geplaatst: wie is bevoegd om 
opgravingen te verrichten? Wat wordt gedaan in het geval dat men op resten stuit? Hoe 
worden de gegevens vastgelegd? Moeten plannen worden aangepast op basis van de aard van 
de vondsten? Welke bouwactiviteiten leiden tot verstoring van het bodemarchief? Hoe ernstig 
is de voorgestelde ingreep vanuit een oogpunt van archeologie en cultuurhistorie? Is een 
zinvolle inpassing van nieuwbouw mogelijk? Wat moet uit het verleden zichtbaar en 
herkenbaar blijven en wat mag onder de grond blijven? Deze en vele andere vragen vormen 
continu een strijdpunt tussen gemeente en deelstaat. De stad Trier staat voor een groot 
dilemma. Aan de ene kant is het onmogelijk om het rijke verleden te negeren, mede vanwege 
de inkomsten die het cultuurtoerisme genereert. De stad is anderzijds ook toekomstgericht en 
ervaart de archeologie en cultuurhistorie ook wel als een blokkade bij vooruitgang. De stad 
moet proberen om verleden en toekomst met elkaar te verbinden. Iedereen weet dat dit 
eenvoudiger gezegd is dan gedaan.  

3.6 Slot 

De Antieke Romeinse cultuur leeft voort in grote delen van Europa en ook daarbuiten. Het 
toenmalige wereldrijk is weliswaar ineengestort, maar de resten ervan zijn op vele plekken in 
Europa te vinden. Eén van de plaatsen waar het Romeinse verleden nog zeer goed 
waarneembaar is, is Trier. Restanten van grote bouwwerken uit de periode van het Romeinse 
Rijk zijn nog prominent aanwezig. De oorspronkelijke gebouwen hebben in de loop der 
eeuwen veranderingen ondergaan: ze hebben een nieuwe bestemming gekregen, ze zijn 
verbouwd, ze zijn gedeeltelijk afgebroken en ze zijn in enkele gevallen gereconstrueerd naar 
de oude situatie. Dit Romeinse verleden oefent een grote aantrekkingskracht uit op 
cultuurtoeristen, die dan ook in grote aantallen naar de stad trekken. Maar een stad verandert 
elke dag. Er komen nieuwe functies bij, de bevolking groeit, de samenstelling van de 
bevolking verandert, het verkeer neemt toe, er moeten parkeervoorzieningen worden 
getroffen, enzovoort. Dit alles legt een druk op het culturele erfgoed, zowel dat van boven als 
dat van onder de grond. Een gericht beleid op het gebied van monumentenzorg en archeologie 
is in zulke situaties geen overbodige luxe. Nieuwe ontwikkelingen kan men niet of zeer 
moeilijk tegenhouden. De kunst is om het bodemarchief zo min mogelijk te verstoren en om 
de bouwkundige monumenten geen hinderpaal, maar een inspiratiebron bij de ruimtelijke 
ontwikkeling te laten zijn. 
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Moorse Architectuur 

Andalusië heeft in het verleden onder invloed van meerdere overheersers gestaan, zoals 
Feniciërs, Carthagers, Romeinen en Visigoten. In overeenstemming met de opdracht van 
Mohammed (in 632 gestorven) om de islam te verbreiden, ontstond een islamitisch rijk dat 
zich steeds verder uitstrekte. De voormalige Romeinse provincies in Noord-Afrika werden 
onderworpen. Een leger van Arabieren trok in het begin van de achtste eeuw naar het zuiden 
van Spanje en wist daar de Visigoten te verslaan. Tijdens een grote veldtocht veroverden de 
Arabieren heel Zuid-Frankrijk. In 732 werden zij bij Tours en Poitiers door Karel Martel 
teruggedrongen. De Visigoten zagen kans het noordelijke deel van Spanje weer te heroveren. 
De Arabieren werden zo teruggedrongen tot het gebied van het huidige Andalusië. Ze 
vestigden daar een Moorse cultuur die eeuwen lang stand zou houden. Wie in het huidige 
Andalusië rondreist, komt automatisch met de architectonische resten uit die periode in 
aanraking. In de plaatsen Granada, Cordoba en Sevilla zijn paleizen en moskeeën te vinden 
die aan die periode herinneren. Hoewel de Moorse en Christelijke cultuur lange tijd 
vreedzaam samengingen in dit gebied, kwam daar tegen het einde van de vijftiende eeuw 
verandering in. De katholieke koningen heroverden met veel geweld het Moorse Spanje. 

Om een indruk te krijgen van hoe het in die periode moet zijn geweest, moet men de roman 
lezen van Amin Maalouf, getiteld ‘Léon l’Africain’. Deze in Libanon geboren schrijver woont 
sinds een groot aantal jaren in Parijs. Na zijn studies sociologie en economie is hij journalist 
en schrijver geworden. Het genoemde boek is een imaginaire autobiografie, gebaseerd op een 
ware geschiedenis. Een ambassadeur uit de Maghreb wordt bij terugkomst van een 
pelgrimage door Siciliaanse piraten gekidnapt, die hem cadeau doen aan Paus Leo X. Hij, 
Léon l’Africain, wordt de geograaf van de Medici. De roman start in zijn geboorteplaats 
Granada. Het boek beschrijft indringend de wijze waarop er een einde komt aan het 
vreedzaam samenleven van Christenen, Joden en Moren. De Reconquista dwingt hem om 
samen met zijn ouders Spanje te verlaten en uit te wijken naar Afrika, waar ze volgens de 
Spanjaarden immers vandaan kwamen, al was dat eeuwen geleden.  

De opkomst van de islam leidt tot nieuwe architectuurexpressies. In Zuid-Spanje ontstaat een 
Moorse architectuur, waarbij kenmerkende gebouwen als moskeeën met minaretten, paleizen 
met tuinen en vestingwerken tot stand komen. De architectuur van deze gebouwen kent een 
eigen bouworde, zo zijn er specifieke boogvormen, koepels, zuilen en een eigen ornamentiek. 
De Andalusische bouworde kent rondbogen, maar vooral ook de hoefijzerboog en spitse 
hoefijzerboog. Maar er zijn ook ingewikkelder boogvormen, zoals de driepas- en korfbogen, 
de Almohadische en de Nasridische boog. Kenmerkend voor de koepels is de verhulling van 
het structurele verband tussen stut en last. Als stut van de koepel dienen arcaden, waarvan de 
rondbogen geschoord worden door elkaar kruisende driepasbogen. Het gewicht van de 
eigenlijke koepel wordt gedragen door een raster van ribben, die op halve zuilen rusten. De 
ribben verdelen het gewelf in kleinere vlakken, die met kleurige mozaïeken versierd worden. 
De zuilen hebben slanke schachten met een korfvormig kapiteel, dat versierd is met 
bladmotieven of stalactieten. Door het verbod op het afbeelden van mensen en dieren in de 
islam, blijft de decoratie beperkt tot de ornamentiek. Toch ontstaat door de combinatie van 
geometrische, florale en kalligrafische motieven, gevat in een streng geometrisch patroon en 
verrijkt met kleurrijke tegeltableaus, een zeer rijke wandversiering. De architectuur krijgt een 
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extra dimensie door het uitbuiten van de effecten van zon en schaduw, verkoelende 
waterpartijen, het creëren van hoven en besloten ruimten, als mede het accent op de verfijning 
van het interieur van de gebouwen. 

4. Granada: Alhambra 

De strijd tussen Moren en Christenen 

Tienduizenden Nederlanders trekken elk jaar naar Spanje om daar hun zomervakantie door te 
brengen. Zeker voor een gezin met kleine kinderen is een strandvakantie aan een van de 
Spaanse costa’s ideaal. De zon schijnt er overvloedig en alles is op het toerisme ingesteld. 
Voor degene die tijdens zo een vakantie ook wat anders wil dan alleen lui in de zon liggen, 
bestaat de mogelijkheid om een van de vele bezienswaardige Spaanse steden te bezoeken. We 
waren met ons gezin in Almeria beland. Van daaruit was het mogelijk om met een touringcar 
een excursie naar Granada te maken. Ik herinner me de bustocht nog zeer goed. We moesten 
dwars door de Sierra Nevada heen en daarvoor moesten honderden bochten worden gemaakt. 
Het waren destijds nog smalle wegen met ravijnen en het was een hele opluchting om 
heelhuids in Granada aan te komen. Bij die eendaagse kennismaking is het niet gebleven. Ik 
ben later meerdere malen in Andalusië geweest en heb toen de stedendriehoek Sevilla, 
Cordoba, Granada nader kunnen bekijken en bestuderen. Het Alhambra heeft mij tijdens deze 
tochten steeds gefascineerd. De exotische sfeer die er ook nu nog hangt, is een rechtstreekse 
verwijzing naar de Moorse architectuur die zo kenmerkend is voor het hele gebied. Het komt 
zelden voor dat het daar in de zomer regent, maar een keer heb ik meegemaakt hoe het 
Alhambra bijna niet meer te zien was door het noodweer. Zelden heb ik zulke mooie 
diabeelden van de patio’s kunnen maken als toen. Er zijn maar weinig mensen die kunnen 
zeggen dat ze het Alhambra hebben gezien tijdens een uren durende regen.  

4.1 Andalusië 

Andalusië, de naam is afgeleid van Al-(V)andaluz, wat betekent: land van de Vandalen. Het is 
een verwijzing naar het volk dat in de periode van de grote volksverhuizingen plunderend en 
brandschattend door dit gebied trok. Lange tijd, in totaal acht eeuwen, is het gebied beheerst 
geworden door de Arabieren. De uit Noord-Afrika afkomstige veroveraars lieten in de steden 
paleizen, moskeeën, universiteiten, baden en andere gebouwen optrekken. Een aantal daarvan 
is bewaard gebleven en geeft het gebied een Oosterse indruk. Dit is ook de reden waarom 
Andalusië de ‘Oriënt van Europa’ wordt genoemd. Het is opvallend dat in een periode die 
bekend staat als de donkere Middeleeuwen hier al zo een hoogwaardige beschaving bestond. 
Men schrijft dit toe aan het feit dat Arabische geleerden het intellectuele en culturele erfgoed 
uit de Oudheid hebben bewaard en ook vertaald. Zowel kunsten als wetenschappen kwamen 
tot grote bloei. De invloeden daarvan zijn tot op vandaag de dag nog merkbaar in de Westerse 
cultuur. Het bleek ook mogelijk dat volkeren met een verschillende godsdienst (moslims, 
christenen, joden) vreedzaam met elkaar samenleefden. Dat alles zou drastisch veranderen 
toen de Reconquista werd ingezet: de herovering door de Christenen van het gebied dat eerder 
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in handen van de moslims was gekomen. In 1492 maakte Andalusië weer deel uit van een 
Spaans en Rooms-Katholiek wereldrijk. Joden en Moren werden verplicht zich tot de 
katholieke godsdienst te bekeren; zo niet, dan moesten ze het land verlaten.  

Karakteristieken 
Dat alles zou men niet vermoeden als men door het huidige Andalusië reist. De in het zuiden 
van Spanje gelegen landstreek, die in grote lijnen overeenkomt met de oude Romeinse 
provincie Baetica, bestaat voor een groot deel uit bergland. Het centrale deel van Andalusië 
wordt gevormd door het dal van de Guadalquivir. Ten noorden van het heuvelachtige rivierdal 
ligt het bergland van de Sierra Morena. Zuidelijk van de Guadalquivir ligt het Andalusische 
Bergland, met als hoogste top de Mulhacen (3.481 meter). De zuidelijke hellingen van dit 
bergland lopen steil af naar de Middellandse Zee, naar de smalle kuststrook, genaamd Costa 
del Sol. Hier liggen bekende badplaatsen als Torremolinos, Fuengirola en Marbella. In dit 
gebied heerst een Middellandse-Zeeklimaat met hete, droge zomers. In het bergland valt 
aanzienlijk meer regen. Een groot deel van het rivierdal kent grootgrondbezit met 
olijfboomplantages. Sevilla is de hoofdstad van het nu in belangrijke mate autonome 
landsdeel. Andere grote plaatsen zijn: Granada, Cordoba, Almeria, Cadiz en Jaen. Het gebied 
kent naar verhouding veel werklozen. Het platteland raakt in toenemende mate ontvolkt. 
Behalve landbouw en industrie, vormt het toerisme een belangrijke inkomstenbron voor de 
regio. 

Geschiedenis 
De geschiedenis van de landstreek is uitermate gevarieerd. Vele volkeren kwamen en gingen, 
of beter gezegd, maakten een veroveringstocht en werden gedwongen om weer te vertrekken. 
Zo verdreven de Foeniciërs de oude bewoners van Andalusië. De Carthagers kwamen en 
werden verslagen door de Romeinen. De Vandalen vielen vanuit het noorden het land binnen 
en werden op hun beurt weer verdreven door de Visigoten. Maar ook deze bevolkingsgroep 
moest het loodje leggen toen het tijdperk van de Moren aanbrak (711-1492). De Moren 
werden later door de katholieke koningen verslagen en sindsdien is het gebied weer deel van 
de westerse cultuurkring. Dit laat onverlet dat beeld en karakter van de streek nog steeds in 
sterke mate worden bepaald door de Moorse invloeden van destijds. Zeker op het gebied van 
de architectuur is dit overduidelijk. Belangrijke gebouwen en ensembles van steden als 
Granada, Cordoba en Sevilla stammen uit de Moorse periode en zijn prachtige voorbeelden 
van Moorse architectuur en stedenbouw. 

4.2 Granada 

De stad Granada heeft bij mij altijd ambivalente gevoelens opgeroepen. Van de ene kant heb 
ik veel bewondering en waardering voor het Moorse architectonische erfgoed, maar van de 
andere kant vind ik de huidige stad niet altijd even aangenaam om te vertoeven. Het is in de 
binnenstad erg druk en lawaaierig. Het verkeer raast er nog op de oude vertrouwde manier 
doorheen, ondanks de voetgangerszones die meer weg hebben van een grote vluchtheuvel. 
Het Spaanse spreekwoord, dat ‘Wie Granada niet heeft gezien, heeft niets gezien’, moet dan 
ook worden toegeschreven aan chauvinisme. Het riviertje de Darro heeft een dal in het 
heuvelachtige landschap uitgesleten en aan beide kanten van de rivier verheft zich een rotsige 
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bergformatie. Op de ene berghelling ligt het Alhambra en aan de andere kant een wat vlakkere 
berg waarop zich de restanten van de Arabische stadsmuren aftekenen. Tussen die twee 
bergen bevindt zich het oudste stadsdeel waarvan de geschiedenis teruggaat tot vóór de 
Arabische invasie. Er was een Joodse gemeente, genaamd Garnatha Alyehud, wat 
granaatappel betekent. De naam van de stad is daarvan afgeleid. In de elfde eeuw wordt de 
stad de residentie van de koning van Taifa en deze betrekt de burcht Albayzin. Aan de voet 
van de burcht ontwikkelt zich een handelscentrum. De stad wordt ommuurd. In 1237 komt de 
uit Andalusië afkomstige Mohammed I van het volk der Nasriden naar Granada en maakt de 
stad tot hoofdplaats van een nieuwe staat. Als residentie wordt gekozen voor de plek bij het 
grote fort. Daar komen paleizen, patio’s en tuinen tot stand die we nu aanduiden als 
Alhambra. De Nasriden onderhouden goede contacten met zowel de Berbervorsten in Noord-
Afrika, als met de heersers van Castilië. Desondanks veroveren de katholieke koningen in 
1492 Granada. Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië maakten op die manier Spanje 
tot een staatkundige eenheid. Vanaf dat moment gaan de Christenen de stad voorzien van 
gebouwen en plekken die als tastbare bewijzen van de Reconquista fungeren. Illustratief 
daarvoor zijn twee belangrijke gebouwen: het paleis van Karel V, gelegen in het Alhambra, en 
de grote kathedraal die op de plaats kwam van een vroegere moskee.  

4.3 Moorse bouwkunst 

De Moorse bouwkunst uit het verleden is in Europa maar op een beperkt aantal plaatsen te 
vinden. Men moet daarvoor naar Zuid-Spanje of naar gebiedsdelen van het vroegere 
Joegoslavië, dan wel naar Turkije. In de Moorse bouwkunst vallen drie typen gebouwen erg 
op: de moskee, de madrassa en het islamitische paleis.  

Moskee 
De moskee is een besloten en ommuurd gebouw. De functie ervan is om gelovigen een 
overdekte ruimte te bieden voor het gebed. De moskee is in de regel gericht op Mekka. De 
muur in de richting van Mekka wordt de qiblamuur genoemd en geeft de gebedsrichting aan. 
In deze muur is een gebedsnis geplaatst, de mihraab. Hier staat gewoonlijk ook het 
spreekgestoelte. In of buiten de muren staat een minaret (soms meerdere), een toren van 
waaruit men door de muezzin tot het gebed wordt opgeroepen. Voor de overdekte 
gebedsruimte ligt een voorhof, met vaak in het midden een fontein voor de rituele voet-, 
gezicht- en handwassing. De toegepaste bouwmaterialen worden bepaald door wat regionaal 
ter beschikking staat. De verschijningsvorm van een moskee wordt, behalve door de 
buitenmuur en de minaret(s), vaak ook bepaald door een koepel die zich centraal boven de 
gebedsruimte bevindt. 

Madrassa 
De madrassa is een soort theologische school. Het is een combinatie van gebouwen, 
bestaande uit een moskee en woongelegenheid voor studenten. Een dergelijk complex kan van 
een behoorlijke omvang zijn. In de sacrale gebouwen worden geen afbeeldingen van mensen 
of goden getoond. Daarvoor in de plaats wordt vaak gebruik gemaakt van motieven als 
palmet, rozet, lotus, vlechtband en geometrische motieven. Ook worden arabesken en teksten 
toegepast.  
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Islamitisch paleis 
Een islamitisch paleis is een soort vesting waarin naast een moskee, allerlei luxe zalen, patio’s 
en tuinen zijn opgenomen. De buitenkant van dit soort paleizen is doorgaans heel sober. Dit in 
tegenstelling tot de binnenkant die vaak zeer rijk gedecoreerd kan zijn. Het gaat meestal om 
een additie van ruimten die door de geografische omstandigheden wordt bepaald. Het geheel 
komt als een labyrint over omdat de logische lijnen van een rationele plattegrond ontbreken. 

Voorbeeld 
In Granada zien we een prachtig voorbeeld van Moorse architectuur. Het Alhambra is 
namelijk een islamitisch paleis. De moskee, die vroeger onderdeel vormde van het complex, 
is in de periode van de Reconquista afgebroken. Het is een bewijs van het feit dat nieuwe 
machthebbers vaak tekenen van een vroegere cultuur willen uitwissen. In dit opzicht heeft er 
ook in Granada een strijd plaatsgevonden rondom de vraag wat van vroegere culturen wel en 
niet bewaard moet blijven. De katholieke koningen wilden hun macht tonen door het 
wegvagen van herinneringen aan de oude Moorse cultuur. Het gevolg is dat er in het 
Alhambra nu nog alleen maar zalen en patio’s te bewonderen zijn. 

4.4 Alhambra 

Het Alhambra, de rode burcht, ligt als een verankerd schip op een heuvel, een uitloper van de 
Sierra Nevada. Het is een versterkte paleisstad met een lengte van 720 meter en een breedte 
van 220 meter. Het complex bestaat uit drie onderdelen: de oude burcht (Alcazaba), de 
Nasridische paleizen en hofjes, en de tuinen van de Generalife. 

Structuur 
De versterkte residentie bestaat uit de oude burcht en een reeks paleizen. Ze is in haar geheel 
ommuurd. De muren zijn op de rotsbodem in baksteen opgetrokken en een aantal is voorzien 
van kantelen. De muren zijn versterkt door drieëntwintig rechthoekige torens, waarvan ook 
een groot aantal kantelen heeft. De toegang tot de residentiestad wordt verleend door vier 
poorten, waaronder de Puerta de la Justicia en de Puerta del Vino. De poort van de 
gerechtigheid is de grootste van de vier poorten. Ze is de ‘normale’ toegang voor de bezoekers 
van het Alhambra. Deze poort is door Yoesoef I opgericht, wat af te leiden valt uit de 
inscriptie in de poort. De doorgang wordt verleend door een grote hoefijzervormige boog. In 
de poort zijn vijf overwelfde ruimtes aangebracht, die enkele keren van richting veranderen. 
De wijnpoort ligt wat verder op, vlak voor de toegang tot het paleisdeel van het Alhambra. De 
poort heeft een rechthoekig grondplan. Ook hier is in de poort een hoefijzerboog aangebracht. 
De zwikken boven de boog zijn gevuld met kleurrijk filigraanwerk. De open vensters boven 
de boog wijzen erop dat de poort niet voor verdediging diende. Men denkt dat de poort eerder 
dienst deed als een triomfboog voor Mohammed V. De inscriptie in de poort wijst in deze 
richting. 

Fort Alcazaba 
Door de wijnpoort voert de weg naar twee torens in de oostmuur van het vroegere fort. Men 
komt in een door muren en torens omgeven binnengebied. Men loopt over een pad met aan 

!  5



weerszijden resten van de fundamenten van vroegere kazernes en wapenopslagplaatsen. 
Helemaal aan de westkant staat de Torre de la Vella, de windtoren, met een merkwaardige 
kleine opbouw.  

Nasridische residentie 
Gedurende de dertiende en veertiende eeuw ontstonden gebouwen die gegroepeerd zijn 
rondom een binnenhof (patio). De gebouwen bestaan uit kamers, waarvan vele in Moorse stijl 
zijn ingericht. De relatie binnen-buiten krijgt extra accent door de binnenhoven. Enkele 
kamers en patio’s verdienen een nadere toelichting. 
   
Sala de los Embajadores 
Zo is er de gezantenzaal. Deze heeft vier wanden, die allemaal drie alkoven met daarboven 
drie vensters hebben. De muren hebben een onderlijst van azulejos, tegels die hun naam 
ontlenen aan hun kleur blauw (azul). Daarboven zijn de muren bewerkt met een kantwerk van 
stuc. Hierop zijn arabesken, bepaalde patronen en lettertekens aangebracht. Uit de teksten op 
de muur valt af te leiden dat hier vroeger de troon moet hebben gestaan. Verlaat de zaal niet 
zonder eerst goed naar boven te hebben gekeken, want de zaal wordt bekroond door een 
koepel die aan de binnenkant versierd is met verschillend gekleurde stukjes cederhout. Het 
gaat om inlegwerk in zeven registers, die de zeven hemelen van de islam symboliseren. In de 
diagonalen worden de vier levensbomen weergegeven. 

Sala de los Reyes 
De koningszaal ontleent haar naam aan een alkoof met een polychroom plafond van op leer 
geschilderde en tegen de balken gespannen islamitische hoogwaardigheidsbekleders. 
Vermoedelijk gaat het om een bijeenkomst van de tien Nasridische koningen, de bouwers van 
deze en andere paleiszalen. De ruimte heeft drie alkoven die zich aan het einde van de 
gerechtszaal bevinden. Opvallend zijn de zigzagbogen en de stalactietgewelven. Zoals overal 
in het Alhambra is er een permanent spel tussen licht en donker. In deze ruimte, gelegen tegen 
de Patio de los Leones, is dit spel zeer goed merkbaar. 

Sala de las dos Hermanas 
Liefdesverdriet is van alle tijden. In deze zaal, afgaande op de naam, moeten er volgens de 
overlevering twee zussen zijn geweest die van liefdesverdriet zijn omgekomen. Zij mochten 
niet deelnemen aan het liefdesleven zoals ze dat vanuit deze ruimte in de tuinen konden zien. 
De zaal op zich is mooi genoeg, maar toch niet mooi genoeg om al dat verdriet te doen 
vergeten. Ook hier is de overkoepeling, in de vorm van een stalactietgewelf overweldigend. 
Het stelt het firmament voor. 
  
Sala de los Abencerrajes 
Een nog rijker gewelf is te vinden in een zaal die zich tegen het leeuwenhof aan bevindt. De 
naam verwijst naar een rijke familie waarmee het niet zo goed afgelopen is. De leden ervan 
werden tegen het einde van de islamitische heerschappij vermoord. Het hier aanwezige 
imposante stalactietgewelf steunt op een achthoekige tamboer. Middenin het gewelf zijn 
kleine vensters geplaatst die de ruimte verlichten.  
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Patio de los Arrayanes 
Het Alhambra is misschien wel het meest bekend vanwege de patio’s. Zo is er de Patio de los 
Arrayanes. Het is de Myrtenhof, zo genoemd naar de myrtestruikjes die zich parallel aan 
beide zijden van een langgerekte vijver bevinden. De smalle kanten van het binnenhof zijn 
voorzien van arcaden, met slanke witmarmeren zuiltjes. De zwikken tussen de bogen zijn 
gedecoreerd met gestuukt ruitwerk. Vooral de weerkaatsing hiervan in de vijver zorgt voor 
een bijzonder effect. 

Patio de los Leones 
Het beeldmerk bij uitstek van het Alhambra is de Leeuwenhof. Het gaat om een rechthoekig 
binnenterrein, omgeven door arcaden met zeer verfijnd stucwerk. De hof symboliseert het 
paradijs. Dat blijkt uit allerlei elementen, zoals de beslotenheid van de ruimte en de 
waterlopen in het hof die de paradijselijke stromen voorstellen. Midden in het hof is een grote 
leeuwenfontein geplaatst. Het gaat om twaalf waterspuwende leeuwen die samen een 
twaalfhoekige schaal dragen. Het water dat uit het bekken van de leeuwen komt, wordt 
afgevoerd in kanaaltjes die in de vier windrichtingen lopen. De twaalf leeuwen staan symbool 
voor de twaalf zonnen van de dierenriem, als ook voor de twaalf maanden die gezamenlijk 
heersen in de eeuwigheid. Zelden heb ik een plek meegemaakt waar licht en donker, lucht en 
water, stilte en geluid zo een harmonische eenheid vormen. Het verwondert dan ook niet dat 
men op drukke dagen de bezoekers van hieruit moet ‘opjagen’ naar andere delen van het 
Alhambra. 

Generalife 
Even buiten het gebouwencomplex van het Alhambra liggen de Generalifetuinen. Een 
wandeling bergopwaarts voert naar een soort buitenverblijf, waarvan vooral de Patio de la 
Acequia een grote indruk achterlaat. Niet zonder reden wordt deze tuin de voornaamste aller 
tuinen genoemd. Het middelpunt wordt gevormd door een smalle, langgerekte vijver met aan 
beide zijden fonteintjes. Gecombineerd met het groen dat het hele jaar in bloei staat, ontstaat 
een micro-lustoord voor alle zintuigen. 

4.5 Reconquista 

Toen de Spaanse katholieke koningen in 1492 Granada weer in hun macht kregen en dat ook 
duidelijk tot uitdrukking wilden brengen, zijn in het centrum van de stad, maar ook in het 
Alhambra gebouwen tot stand gekomen die van de nieuwe heersers en hun geloof moesten 
getuigen. De strijd tussen de godsdiensten kreeg een vervolg in de strijd tussen de 
architectuuruitingen. 

Palacio de Carlo V 
Dat gebeurde onder andere in het Alhambra, waar een architectonisch ‘Fremdkörper’ aan de 
Islamarchitectuur werd toegevoegd. In het begin weet je met het gebouw geen raad. 
Plompverloren tussen de verfijnde architectuur van de Islam is een brutaal gebouw neergezet, 
dat op zich een bijzonder architectonisch karakter heeft. Het is namelijk een mooi voorbeeld 
van Renaissance-architectuur buiten Italië. Karel V wilde tot uiting brengen dat Granada en 
het Alhambra in handen van de katholieke koningen waren gekomen, dus gaf hij in 1526 
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tijdens zijn bezoek opdracht om hier een paleis te bouwen. Het gebouw heeft de vorm van een 
groot vierkant. Aan de binnenkant bevindt zich een grote ronde, door zuilen omgeven 
binnenhof. De façade met rusticawerk, pilasterstellingen op de verdieping en gekoppelde 
Dorische zuilen bij de risalerende entree steekt schril af tegen het filigraan stucwerk van de 
zalen en patio’s van de Nasridische vorsten. 

Kathedraal 
Karel V beperkte zich niet tot dit paleis, maar liet de Reconquista ook tot uiting komen in de 
stad zelf. De nieuwe architectuur moest een uitdrukking zijn van een nieuw tijdperk. De oude 
moskee werd afgebroken en daarvoor in de plaats kwam een grote kathedraal. Oorspronkelijk 
werd deze door de architect Enrique Ergas in gotische stijl ontworpen. Een paar jaar later 
werd besloten de leiding van de bouw over te dragen aan Diego de Siloë. Deze architect had 
in Italië rondgereisd en had daar de Renaissance-bouwkunst leren kennen. Zo ontstond de 
eerste Spaanse renaissancekathedraal.  

Koningskapel 
Deze kathedraal werd tegen de Capilla Real aan gebouwd, die al eerder tot stand was 
gekomen en destijds dus tegen de moskee leunde. Isabella van Castilië had al in 1504 de 
opdracht gegeven om deze kapel te bouwen. De bouw ervan was in 1521 gereed. Toen werden 
ook de stoffelijke overschotten van het eerste Spaanse koningspaar, Isabella en Ferdinand 
naar deze kapel overgebracht. Het imposante grafmonument voor het echtpaar werd in 1517 
gemaakt door de Florentijnse beeldhouwer Dominico Fancelli. Het is een prachtig voorbeeld 
van Renaissance-beeldhouwkunst. Het is niet bij dit ene grafmonument gebleven. In 1520 
kwam er een tweede en hoger praalbed bij en wel voor Johanna de Waanzinnige en Filips de 
Schone. In de Koningskapel en de erbij behorende sacristie zijn andere imposante 
kunstwerken te zien, bijvoorbeeld het renaissancistische retabel van het hoogaltaar, als mede 
schilderijen van Rogier van der Weyden, Hans Memling en Dieric Bouts. 

4.6 Slot 

De geschiedenis van Europa is sterk beïnvloed door de vroegere strijd tussen Moren en 
katholieken. In Andalusië zijn de sporen van die strijd nog goed te zien in de bouwkunst. Het 
Alhambra is een illustratief voorbeeld van de Islamitische bouwkunst. Toen de katholieke 
koningen Granada, als laatste bolwerk van de moslims, in 1492 in handen kregen, werd een 
begin gemaakt met een nieuwbouwprogramma waarin de grootsheid van de Reconquista tot 
uitdrukking moest komen. Gelukkig zijn niet alle sporen van de Islam uitgewist, hoewel de 
grote moskee in Granada verloren ging. Naast, of in plaats van Moorse architectuur kwam 
westerse nieuwbouw tot stand, die sterk door de Italiaanse Renaissance was geïnspireerd. Het 
resultaat is dat gebouwen met een zeer uiteenlopende bouwstijl vredig naast elkaar staan. 
Maar wanneer de stenen zouden kunnen spreken, zouden ze verhalen van gruweldaden die 
daar in naam van het geloof zijn begaan. De rustige sfeer die men ervaart in het Alhambra en 
de Generalife doen dit gemakkelijk vergeten. 
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Romaanse Profane Bouwkunst 

Na de val van het West-Romeinse Rijk wisten Germaanse stammen zich over bijna heel 
Europa uit te breiden: Lombarden in Italië, Franken en Bourgondiërs in Gallië, Angelsaksen 
in Engeland en Westgoten in Spanje. Karel Martel had de Arabieren in de slag bij Poitiers 
verslagen, waardoor een halt werd toegeroepen aan de Arabische overheersing. Martels zoon 
Pepijn kroonde zichzelf in 751 tot koning van de Franken. Pepijns zoon Karel de Grote werd 
in het jaar 800 op kerstdag in de St. Pieter in Rome gekroond tot eerste keizer van het Heilige 
Roomse Rijk. De Karolingische beschaving begon in de negende eeuw uiteen te vallen als 
gevolg van de voortdurende dreiging van invasies van Vikingen, Arabieren en Magyaren. Het 
concept van het keizerschap werd nieuw leven ingeblazen door Otto I, die in 962 in Rome tot 
de eerste Saksische keizer werd gekroond. Het Ottoonse rijk, dat tot 1056 bleef bestaan, was 
minder omvangrijk dan het Karolingische, daar het grondgebied van het huidige Frankrijk er 
geen deel van uitmaakte. Kloosterordes, vooral Benedictijnen en Cisterciënzers gingen een 
grote invloed uitoefenen op het maatschappelijke, culturele en religieuze leven in Europa. Dat 
komt goed tot uiting in de architectuur. Er ontstaan allerlei vormen van sacrale architectuur 
(kerken, kapellen, kloosters), maar ook profane vormen (burchten, vestingen, woontorens). 
De vormen verschillen per gebied: het zijn varianten van de Romaanse architectuur. 

San Gimignano is een van de meest populaire toeristische oorden van Toscane. Hedendaagse 
beschrijvingen spreken van een soort aards paradijs. Er is een hype ontstaan van populaire 
literatuur over Toscane, met als hoogtepunt Frances Mayes’ ‘Under the Tuscan Sun’. De aan 
de San Francisco State University docerende schrijfster woont een deel van het jaar met haar 
man in Cortona. Zij beschrijft hoe het leven in Toscane zich afspeelt tussen alledaagse zorgen 
(boodschappen doen, koken, eten, wassen, schoonmaak en verzorgen van huis en tuin), het 
sociale leven (familiebezoek op zon- en feestdagen, communies, bruiloften en begrafenissen) 
en het genieten van kunst en cultuur (excursies, museumbezoek en muziekuitvoeringen). 
Nergens op aarde valt er zo veel kunst te genieten als in dit gebied: schilderkunst, 
beeldhouwkunst, architectuur, muziek. Zo vredig is het leven zeker niet altijd geweest. In de 
late Middeleeuwen en de Renaissance was dit gebied het toneel van oorlogen en twisten 
tussen adellijke geslachten onderling en tussen wereldlijke machthebbers en de Paus. Hoe het 
een en ander in die tijd toeging, kan men lezen in Helene Nolthenius’ boek ‘Moord in 
Toscane’. 
  
De Romaanse bouwkunst manifesteert zich vooral in de kerkenbouw. De bouw van kerken 
werd bevorderd door de verspreiding van het katholieke geloof. Ondanks de eenheid in de 
bouwstijl, is er ook regionale verscheidenheid als gevolg van de geïsoleerde ligging van de 
kerken. Veel romaanse kerken zijn gebouwd in plaatsen gelegen langs grote pelgrimsroutes, 
zoals die naar Santiago de Compostela. Bekende Romaanse kerken zijn die van Vézelay, 
Cluny, Speyer en de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Maastricht. De opvallende kenmerken 
van Romaanse architectuur zijn: ronde bogen, massieve constructie van muren in metselwerk, 
zware muren en steunberen, relatief eenvoudige plattegronden (eenbeukig, driebeukig, 
transept) en beeldhouwwerk in het westwerk. Naast de kerkenbouw kwamen ook andere 
romaanse gebouwen tot stand, zoals kloosters, paleizen en woontorens. Ook hier is het 
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gebruik van massieve gemetselde muren typerend. Het decoratieve schema van deze 
gebouwen is doorgaans eenvoudig. 

5. San Gimignano: Woontorens 

De strijd tussen rijke families 

Er zijn weinig streken die landschappelijk zo mooi, en tegelijkertijd zo rijk aan kunst en 
cultuur zijn, als Toscane. Ik ben er vele malen geweest en als ik in de gelegenheid ben om er 
weer naar toe te gaan, zal ik het niet nalaten. Immers, waar is het licht zo helder? Waar is het 
klimaat zo aantrekkelijk? Waar is het eten en drinken zo ‘divino’? En waar is de ambiance zo 
geschikt om van cultuur te genieten? Florence, de hoofdstad van Toscane, is de kunst- en 
cultuurstad bij uitstek van deze streek, maar daarnaast zijn er zo veel andere boeiende 
nederzettingen. Er is eerder te veel, dan te weinig te zien. Ten zuiden van Florence ligt het 
stadje San Gimignano, vooral bekend vanwege de woontorens van vroegere, rijke families. 
Alle steden in Toscane hadden vroeger zulke woontorens, maar ze zijn helaas bijna allemaal 
verdwenen. Ze werden afgebroken om plaats te maken voor een nieuw onderkomen voor de 
adellijke families. Daarmee is Toscane op veel plaatsen beroofd van een karakteristiek, 
streekeigen beeld. In enkele steden kan men de woontorens nog zien, maar de plaats bij 
uitstek daarvoor is San Gimignano. Daar is concreet te zien hoe de strijd tussen rijke families 
een type bouwwerk opleverde dat tot op vandaag de dag tot de verbeelding spreekt. 

5.1 Toscane 

Toscane dankt zijn naam aan de in dit gebied in de eerste eeuw vóór Christus wonende 
Etrusken. De door de Romeinen gehanteerde naam ‘Tuscia’, veranderde in de Middeleeuwen 
in ‘Toscana’, het land van de Etrusken. Restanten van de Etruskische cultuur zijn op meerdere 
plaatsen te vinden, bijvoorbeeld in Fiesole op enkele kilometers afstand van Florence, en in 
Arezzo, Cortona en Volterra. De Romeinen namen veel elementen van de Etruskische cultuur 
over, met uitzondering van hun taal. Ook zij hebben hun stempel op het gebied gedrukt. Dat 
valt bijvoorbeeld af te leiden uit de stadsplattegronden van Florence, Lucca, Pisa en Pistoia. 
Deze hebben in hun historische kern het bekende cardo-decumanus-patroon: haaks op elkaar 
staande hoofdassen met een forum in het midden. In de periode tussen 1200 en 1600 was 
Toscane het centrum van de westerse cultuur. De Renaissance kwam hier tot ontwikkeling en 
tot bloei. Dat is te zien in de architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, smeedkunst, 
terracottakunst, maar ook in de literatuur en wetenschap. Grote namen van de westerse 
cultuurgeschiedenis zijn met deze streek verbonden. Wie kent ze niet? De architecten Arnolfo 
di Cambio, Brunelleschi, Giotto en Pisano. De beeldhouwers Cellini, Donatello en 
Giambologna? De kunstschilders Botticelli, Caravaggio, Fra Angelico, Leonardo da Vinci, 
Masaccio, Michelangelo en Rafaël? De edelsmeden Pisano en Ghiberti? De 
terracottakunstenaars Lucca en Andrea della Robbia? De literatoren Dante Alighieri, 
Boccaccio en Petrarca of de wetenschappers Machiavelli en Galilei? 
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Strijd 
Toscane is lange tijd het strijdtoneel geweest van allerlei twisten. Conflicten waren er genoeg: 
tussen adellijke families onderling, tussen de geestelijke en de wereldlijke macht, tussen 
aanhangers van de Paus en hun tegenstanders en tussen steden onderling. Uit de geschiedenis 
kennen we de verhalen van de twisten tussen Welfen (ook wel Guelfen) en Ghibellijnen, de 
strijd tussen Rome en de Toscaanse stadstaten, de strijd tussen de families De Medici, Pitti en 
Ricardi. Toscane is gedurende een korte periode een groothertogdom geweest. In de loop van 
de negentiende eeuw werd de wens tot Italiaanse eenwording steeds groter en ontstond het 
nieuwe koninkrijk Italië. Van 1865 tot 1871 was Florence de hoofdstad van dit nieuwe 
koninkrijk. Later werd Rome de hoofdstad van Italië. Helaas heeft het fascisme van de 
twintigste eeuw ook Toscane niet onberoerd gelaten. Ook de bombardementen gedurende de 
Tweede Wereldoorlog hebben aan veel plaatsen in Toscane schade toegebracht. Na de oorlog 
vonden grootscheepse herstelwerkzaamheden plaats. De laatste decennia zit Toscane erg in de 
lift, niet in de laatste plaats door de explosieve groei van het cultuurtoerisme. 
  

5.2 Stadsbeeld 

Ik zie mij nog zitten in de bus op weg naar San Gimignano. De medereizigers die achter in de 
bus zaten, hadden problemen met de minder ervaren chauffeur die in hun ogen wat te hard 
door dit rustieke landschap reed. Vanwege het feit dat er veel heuvels in de omgeving van 
deze kleine stad zijn, kun je in de bus wagenziek worden en dat gebeurde ook met enkele 
reisgenoten. Men kan de stad al van veraf zien liggen: de bebouwing bevindt zich boven op 
een 324 meter hoge heuvel, boven het dal van de Elsa. Al in de periode van de Etrusken werd 
dit gebied bewoond, getuige de vele graven die in de omgeving zijn gevonden. Het huidige 
stadje werd in de Middeleeuwen een marktplaats langs de Via Francigena (Frankenweg), de 
belangrijkste verbindingsweg tussen Rome en het noorden. Deze weg is nu nog in de 
stadsplattegrond te herkennen; het is de noord-zuid straat, die tegenwoordig Via San Matteo, 
respectievelijk Via San Giovanni heet.  

Skyline 
De silhouet van het stadje wordt volledig bepaald door de torens die trots in de richting van de 
hemel wijzen. De middeleeuwse reiziger die zich te voet of te paard voortbewoog, zag 
vroeger een woud van torens voor zich. Er hebben er ooit tweeënzeventig gestaan; nu resten 
er nog slechts twaalf, een aantal torenstompen niet meegerekend. Desondanks is het 
stadssilhouet overweldigend. Er zijn weinig plaatsen op aarde die zo een indrukwekkend 
totaalbeeld opleveren. Niet zonder reden wordt er gesproken van ‘de stad met de mooie 
torens’. 

Stadspatroon 
Omdat de stad op een heuvel gelegen is, moet men klimmen. De auto of bus kan men even 
buiten de stadsmuren kwijt; verder is het een kwestie van lopen. De stadsommuring dateert uit 
de dertiende eeuw. Deze is nagenoeg volledig intact gebleven. Het vroegere stratenpatroon is 
ook vrijwel ongewijzigd. Men komt de stad binnen via één der stadspoorten. Vanaf de 
stadspoort San Giovanni voert een langgerekte straat in de richting van de centrale pleinen, 
één bij de waterput en één bij de dom. Op het hoogste punt van de stad bevindt zich de Rocca, 
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een burcht uit 1353. Deze burcht is door Cosimo I ontmanteld en beschikt nog maar over één 
enkele toren. Nu is het fort ingericht tot een openbare tuin met vijgen- en olijfbomen. Het is 
een feeërieke plek, waar straatmuzikanten – gelukkig van het rustige type – ons verwennen 
met een viool- of fluitrecital. Lopend over de weermuren van de burcht heeft men een 
prachtig uitzicht op de wijngaarden. Het resultaat van deze cultivatie kan men proeven in de 
plaatselijke wijnlokalen. 

Pleinen 
Het centrale, en meest belangrijke plein is het Piazza della Cisterna, genoemd naar het 
regenwaterreservoir in het midden. Dit dateert uit 1273 en werd in 1346 vergroot. Het is een 
driehoekig plein omgeven door middeleeuwse huizen en torens. Tot de torens behoren de 
Torre del Diavolo en de tweelingtorens van de Welfse familie Ardinghelli. Het Piazza del 
Duomo grenst aan het Piazza della Cisterna. Het domplein gaat terug tot de dertiende eeuw. 
De belangrijkste monumentale gebouwen van San Gimignano bevinden zich aan dit plein. 
Dat is bijvoorbeeld het Pallazo Antico del Podestà, dat als particulier paleis werd gebouwd 
waarin de podestà (een soort burgemeester) en zijn familie zich vestigden. Later werd het 
door de commune overgenomen. Verder liggen aan het plein: de tweelingtoren van de 
Salvucci, het Collegiata en het Palazzo del Popolo. Dit laatste paleis, dat door de podestà zelf 
werd gebouwd, kreeg in 1228 zijn voltooiing, maar werd daarna al spoedig uitgebreid. De 
kantelen op het paleis zijn in de negentiende eeuw toegevoegd. De aan de rechterkant van het 
paleis gelegen dikke toren (Torre Grossa) is met 54 meter de hoogste van de stad. Deze 
vroegere zetel van het stadsbestuur is nu het onderkomen voor het plaatselijke museum. 
Niemand mocht hoger bouwen dan deze toren, maar in het verleden is door rijke families wel 
eens van deze regel afgeweken. Het paleis heeft een cortile (binnenhof), geheel opgetrokken 
uit baksteen. Links van het paleis is een loggia aangebracht, één van de vroegste in Toscane 
voor publiek gebruik.  

Dom 
De hoofdkerk van San Gimignano, de Collegia Santa Maria Assunta, werd in 1148 ingewijd. 
Deze kerk wordt ook wel de Dom genoemd, hoewel de stad nooit bisschopszetel is geweest. 
De oudste delen zijn Romaans. De gevel is onvoltooid gebleven en kent geen enkele 
versiering. Het schip van de kerk werd later verhoogd en bovendien werd een transept 
toegevoegd. Een grote trap voert naar de twee portalen. Bij binnenkomst valt vooral de 
evenwichtige zuilenreeks op. De arcaden zijn in blauwwitte strepen uitgevoerd en de blauwe 
kruisgewelven zijn gedecoreerd met een sterrenhemel. Er zijn weinig kerken die zulke fraaie 
fresco’s bevatten als deze. Het gaat om twee frescocycli: op de linkerwand afbeeldingen uit 
het Oude Testament (bijvoorbeeld de verdrijving uit het aards paradijs, de bouw van de ark 
door Noach en Mozes op de berg Sinaï) en op de rechterwand afbeeldingen uit het Nieuwe 
Testament (bijvoorbeeld de doop van Christus, de bruiloft te Kana, de Judaskus en de gang 
naar de Calvarieberg). 

Gesamtkunstwerk 
Al deze bijzondere pleinen en gebouwen hebben hun eigen plek in de stadsplattegrond van 
San Gimignano. Wat in herinnering blijft, is de totaalindruk. Het plaatsje met niet meer dan 
8.000 inwoners geeft een heel goed beeld van het type middeleeuwse stad dat in Toscane 
meer voor kwam. De harmonische eenheid tussen landschap en bebouwing, tussen open en 
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besloten ruimten, tussen horizontale en verticale accenten, tussen kleureenheid en –
verscheidenheid, maken van deze nederzetting een ‘Gesamtkunstwerk’.   

5.3 Strijd tussen adellijke families 

In de middeleeuwse samenleving speelde het feodale stelsel een heel belangrijke rol. Dit 
stelsel was gebaseerd op de voor het hele leven geldende overeenkomst tussen een vazal en 
een leenheer, twee weerbare vrije mannen, die elkaar wederzijdse bijstand beloofden. Deze 
overeenkomst was gebaseerd op een mondelinge afspraak. De feodale leenheren gingen zich 
afzonderen van andere groepen. Ze gingen een bovenlaag van edelen vormen en daarmee 
werd een begin gemaakt met de vorming van adellijke families. Deze adel was oorspronkelijk 
op het platteland gevestigd, maar in de twaalfde eeuw verplaatsten vele families in Toscane 
hun onderkomen naar de stad. Ze bouwden in de steden woontorens naar analogie van de 
wachttorens van hun burchten op het platteland. De stad San Gimignano is in dit opzicht 
illustratief. We kunnen nog zien hoe Italiaanse steden vroeger moeten hebben uitgezien. De 
stad is bezaaid met vestingtorens die door rijke, adellijke families en later ook door rijke 
kooplieden werden opgericht.  

Podestà 
De strijd tussen de Welfen en de Ghibellijnen heeft in de geschiedschrijving veel aandacht 
gekregen. De Welfen waren pausgezind en verbonden met het Franse koningshuis, de 
Ghibellijnen waren trouw aan de Duitse keizer. De namen van deze groepen kwamen op 
tussen 1198 en 1218, tijdens de twist tussen Otto IV (familienaam Welf) en Frederik II van 
Hohenstaufen. Behalve dat er Welfse steden (Florence) en Ghibellijnse steden (Siena) waren, 
liep de splitsing tussen de twee partijen ook door alle steden heen. In de dertiende eeuw 
veroorzaakte dat allerlei conflicten, zo ook in San Gimignano. In de meeste steden leidde de 
verregaande tweedracht tot de behoefte aan één onpartijdige figuur aan het hoofd van het 
stadsbestuur. Dit werd aan het einde van de twaalfde eeuw de figuur van de podestà, waarvan 
we in San Gimignano nog de oude residentie en de nieuwe residentie kunnen zien. Als regel 
kwam de podestà van buiten de stad, om op die manier de onpartijdigheid te waarborgen. Hij 
werd voor een korte periode benoemd, met een duidelijke omschrijving van zijn 
bevoegdheden. In de dertiende eeuw groeide deze functie uit tot een beroep. De podestà werd 
een soort rondreizende ‘troubleshooter’ die van de ene naar de andere stad trok om zijn ambt 
te vervullen. Met de opkomst van de gilden en rijke kooplieden vond een verschuiving van de 
macht plaats. Naast de podestà kwam een capitano del popolo, die vooral de openbare orde en 
veiligheid voor zijn rekening nam. In een nog later stadium, de veertiende eeuw, ging de 
macht in vele steden van Toscane over in handen van één individu of één familie, de signore. 
De naam van het Florentijnse geslacht der Medici is in dit verband veelzeggend. Tegen deze 
achtergrond moet men Machiavelli’s bekende geschrift ‘Il Principe’ zien. Hij voorzag de 
toenmalige, machtige Cosimo I, als lid van de Medici, van informatie over hoe macht te 
verwerven en te behouden. 
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5.4 Strijd om de hoogte 

De strijd tussen adellijke families, vooral tussen de Welfen en Ghibellijnen, kreeg ook een 
architectonische dimensie. Men ging namelijk bouwen om te imponeren. Dit resulteerde in de 
bouw van woontorens die soms tientallen meters hoog waren. In steden als Pisa, Lucca, 
Pistoia en Florence verhieven zich tussen de 150 en 250 van zulke reusachtige torens. Er 
ontstond een rivaliteit in steen: wie kon het hoogst en het sterkst bouwen. Zelfs in een klein, 
overzichtelijk stadje als San Gimignano leidde dit tot een bouwexplosie van 72 woontorens. 
De torens werden in de loop der jaren steeds hoger. Dat hing samen met ruimtegebrek, maar 
ook met de wens om zich de machtigste, de rijkste en de sterkste te tonen. Het bouwen in de 
hoogte werd een prestigekwestie. Families die hun rijkdom en macht wilden etaleren, kozen 
daarvoor de woontoren. Hoe hoger de toren, hoe meer prestige de familie genoot, dan wel 
dacht te genieten. Deze rivaliteit kreeg nog extra accent na afloop van een openlijk conflict. 
Wanneer bijvoorbeeld de Welfen een strijd hadden gewonnen, dan werden de torens van de 
Ghibellijnen geslecht en werd op de bestaande woontorens van de Welfen een verdieping 
extra gebouwd. Zelden is architectuur zo concreet benut als middel in de strijd tussen 
families.  

5.5 Karakteristieken van de woontorens 

De twaalf hoge torens en enkele torenstompen die San Gimignano nog kent, zijn voorbeelden 
van Romaanse civiele bouwkunst. Ze hebben alles wat kenmerkend is voor deze bouwstijl. Ze 
zijn strak in hun vorm, hebben een tamelijk eenvoudig patroon, de gebouwen hebben dikke 
muren, de muren hebben weinig openingen en versieringen komen nauwelijks voor. Wat is nu 
de opbouw van zo een woontoren? Hoe ziet hij eruit en hoe werd hij gebruikt? 

Structuur 
De opbouw van een woontoren is in grote lijnen als volgt. Op een vierkante plattegrond 
werden van baksteen of van blokken natuursteen meerdere verdiepingen boven elkaar 
gebouwd. Op de begane grond was een toegangspoort, die extra beschermd kon worden. De 
muren waren massief en kenden slechts enkele kleine openingen voor daglichttoetreding en 
eventueel voor gebruik als schietgat. Meestal was er per verdieping maar één ongedeelde 
ruimte. De verticale verbinding tussen de ruimten had plaats via touwladders. Deze konden 
omhoog worden getrokken waardoor het voor mensen die beneden een ruimte hadden 
veroverd bijna onmogelijk was om bovenverdiepingen te bereiken. Voedsel werd op de 
bovenste verdieping bewaard. Dit kon in tijden van belegering aangeboord worden. Er waren 
stedelijke verordeningen die voorschreven dat voedselvoorraden, en ook oudere personen van 
de huishouding, zich altijd op de bovenste verdieping moesten bevinden. 

Verbindingen 
Leden van eenzelfde familie bouwden vaak woontorens in elkanders nabijheid, waardoor 
clusters van torens ontstonden, die als ministad fungeerden. In tijden van gevaar werden de 
torens met elkaar verbonden door houten verbindingsbruggen op de verdieping. Zo kon men 
eventueel vluchten naar een veilige toren. Door het weghalen van de brug kon de vijand bij 
het oprukken belemmerd worden. Bovendien kon men vanuit de verbindingsbruggen de 
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vijand bestoken. De plek waar deze verbindingen werden aangebracht, zijn nu nog in de 
torens te zien.  

Verlies aan betekenis 
De woontorens verloren in de loop der jaren hun betekenis, enerzijds door de bouw van torens 
door het gemeentebestuur, bijvoorbeeld als onderdeel van een stadhuis; anderzijds door de 
bouw van stadsmuren voor de verdediging tegen vijanden. Toen de torens van de stadhuizen 
werden gebouwd, werden er ook bepalingen uitgevaardigd over de hoogte van de woontorens. 
Deze mochten doorgaans niet hoger zijn dan de toren van het stadhuis. Daarmee werd 
aangegeven waar de grootste macht geconcentreerd was, namelijk bij het nieuwe stadsbestuur. 
Toen aan het einde van de veertiende eeuw bijna alle stadsstaatjes onder de macht van 
Florence waren gekomen, werden de straten verbreed en werden grote, ruime paleizen voor 
de nieuwe burgerij gebouwd. Dit impliceerde de afbraak van hoge woontorens. Daarmee 
kwam een einde aan een stukje karakteristieke Romaanse civiele bouwkunst, de woontoren.  

 5.6 Slot 

Ondanks het feit dat veel woontorens in Toscane in de loop der eeuwen verloren zijn gegaan, 
blijft dit type gebouw toch karakteristiek voor Toscaanse steden. Vooral in Lucca en San 
Gimignano vormen ze nog een essentieel onderdeel van het stadsbeeld. Het materiaal van de 
afgebroken woontorens is gebruikt als steenbreuk voor nieuwbouw. In een aantal gevallen 
zijn de stompen opgenomen in nieuwe paleizen. Voor San Gimignano zijn de woontorens 
momenteel van levensbelang. Uit alle landen komt men kijken naar het 'Manhattan van de 
Middeleeuwen'. Er is het gemeentebestuur van San Gimignano dan ook alles aan gelegen om 
deze ‘landmarks’ te behouden. Hierbij moet men niet vergeten dat de torens tot voor enkele 
decennia in een deplorabele toestand verkeerden. In de periode na de Tweede Wereldoorlog 
zijn met gelden van de UNESCO in San Gimignano grootscheepse restauraties doorgevoerd, 
waardoor veel torens weer in hun oude luister hersteld zijn. Dat torens in de architectuur een 
belangrijke rol spelen, was niet alleen vroeger het geval, maar ook nu nog. Ze zijn een uiting 
van macht van de heersende klasse. De huidige torens worden gebouwd door hedendaagse 
machthebbers: bankbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, mult inationals, 
oliemaatschappijen, hotelketens en dergelijke. Het San Gimignano van vroeger is vanuit 
machtsperspectief te vergelijken met bijvoorbeeld het huidige Manhattan in New York, de 
Docklands in Londen en de Potsdammerplatz in Berlijn. 
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Gotische Profane Bouwkunst 

Op het Concilie van Clermont, in 1095, riep Urbanus II de christelijke edelen op het graf van 
Christus te heroveren op de moslims. Vanaf dat tijdstip werd de herovering van de heilige 
plaatsen het doel van honderden ridders. Zij 'namen het kruis op' en lieten op hun kleding het 
rode kruis naaien, dat hen tot 'kruisvaarder' maakte. Allen droomden van de eer en de 
rijkdommen die in het Oosten waren te behalen. Inmiddels was de eerste grote feodale staat 
door Willem de Veroveraar gevestigd, het Engels-Normandische rijk. Hij had in 1066 de slag 
bij Hastings gewonnen. In Frankrijk besteeg in 1180 Filips II Augustus de troon. Hij 
probeerde daar orde te scheppen in de feodale chaos. Dit deed hij door zich tot koning te laten 
kronen volgens de opvattingen van Suger over het feodale koningschap. Volgens deze theorie 
stond de koning als opperleenheer aan de top van de feodale piramide. Hij oefende soevereine 
rechten uit en was aan niemand leenhulde verschuldigd. Als gezalfde ontleende hij zijn macht 
en legitimiteit uitsluitend aan God. Op grond van deze opvatting liet Filips zich in het gehele 
rijk erkennen als soeverein en maakte hij van elke mogelijkheid gebruik zijn domein uit te 
breiden: huwelijk, koop, inlijving, confiscatie. De genoemde Suger had nog een andere 
belangrijke invloed: hij ontwierp namelijk een kooromgang in de kathedraal van St. Denis, de 
plaats waar de Capetingische koningen lagen begraven, in een nieuwe stijl, de gotische 
bouwstijl.  

De Gotiek heeft zich vanuit Frankrijk verspreid over andere gebieden van Europa, onder 
andere over de Nederlanden. In de Gotiek zijn meerdere fasen te onderkennen: de Vroege 
Gotiek, de Hoog Gotiek en de Flamboyante Gotiek. De naam Gotiek werd pas in de 
achttiende eeuw aan deze stroming toegekend. Men gebruikte hiervoor een scheldwoord: 
gotiek is namelijk afgeleid van het woord Visigoten, verwijzend naar een barbaarse stam uit 
de Middeleeuwen. Die diskwalificerende naam werd gegeven omdat in deze stroming wordt 
afgeweken van de klassieke bouwregels zoals die door Vitruvius waren opgesteld. De 
benadering van gebouwen is in de Gotiek meer organisch. Over de bouw van kerken wordt 
soms eeuwen gedaan; een aantal is zelfs nooit helemaal gereed gekomen. De grote Franse 
kathedralen zijn in gotische stijl opgetrokken: Saint-Denis, Parijs, Laon, Amiens, Beauvais en 
Chartres. Hetzelfde geldt voor grote kerken in andere landen van West-Europa: bijvoorbeeld 
Canterbury, Salisbury, Gloucester, Maastricht, Den Bosch, Breda, Mechelen, Antwerpen, 
Brugge, Keulen, Bremen. 

Behalve kerken zijn er ook andere gotische gebouwen tot stand gekomen. Denk bijvoorbeeld 
aan stadhuizen, waaggebouwen, muntgebouwen, gerechtsgebouwen en woonhuizen. De 
gotische profane architectuur heeft in principe dezelfde stijlkenmerken als de sacrale 
bouwkunst. De gebouwen hebben een verticale gerichtheid, ze reiken naar de hemel, de 
muren zijn minder massief, de raamvlakken zijn groter en laten meer licht binnenstromen, de 
ramen worden met kleurrijk glas-in-lood gevuld, er worden spitsbogen toegepast, het 
kruisribgewelf vindt zijn toepassing, de muren worden gesteund door beren en luchtbogen en 
de versieringen bestaan uit pinakels, gargouilles en beeldhouwwerk. De gotische profane 
gebouwen hebben niet de afmeting en allure van de sacrale architectuur, met als gevolg dat bij 
die gebouwen de stijlkenmerken vaak minder pregnant zijn. 
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6. Mechelen: Stadhuis 

De strijd om de schone voleinding 

Nadat de abt Suger voor een doorbraak in de bouwtechniek had gezorgd bij de uitbouw van 
de kathedraal van Saint-Denis bij Parijs, verspreidde deze zich snel over Frankrijk en andere 
landen van Europa. De Gotiek was geboren en deze bouwstijl werd het ‘Leitmotiv’ voor de 
bouwfabrieken die in opdracht van de kerkelijke autoriteiten werkten aan kathedralen, kerken 
en andere religieuze gebouwen. Maar de wereldlijke heersers wensten niet achter te blijven; 
zij verlangden ook naar nieuwe onderkomens voor hun activiteiten. De steden waren het 
gedeelde bezit van de kerkelijke en wereldlijke macht. Er werd door de laatste opdracht 
gegeven voor de bouw van stadhuizen, vleeshuizen, waaggebouwen en burgerhuizen. Ook 
hier was de gotische stijl populair. In de late Middeleeuwen speelde Mechelen een belangrijke 
rol in de Nederlanden, niet op de laatste plaats vanwege haar reputatie op het gebied van de 
lakenindustrie, tapijtweverijen en kantproductie. In deze plaats staat een gotische lakenhal, die 
tegenwoordig stadhuis is. Een deel van de lakenhal werd afgebroken om er de Grote Raad 
onder te brengen. Het ontwerp hiervoor werd gemaakt door een van de leden van de bekende 
architectenfamilie Keldermans. Het gebouw is pas in het begin van de twintigste eeuw in 
neogotische stijl voltooid op basis van oude tekeningen. Het gebouw staat nog steeds in een 
herkenbare middeleeuwse context, waardoor niet alleen het gebouw op zich de moeite waard 
is, maar de hele omgeving waarmee het een eenheid vormt.  

6.1 Stadsbeeld 

Mechelen zie je niet alleen, je hoort de stad ook. Dat komt door de carillons die zich bevinden 
in de toren van de Sint Romboutskathedraal. In totaal 98 klokken, verdeeld over twee 
carillons met een gelijk aantal klokken, beieren over de stad. Het gaat om een gewicht van 
tachtig ton dat boven in de toren is opgehangen. Het eerste carillon kreeg in 1981 gezelschap 
van een tweede. De beiaardconcerten brengen de gebouwen in beweging; het is alsof ze met 
elkaar dansen op de melodieën. Van verre is de toren te zien waar de carillons zijn 
ondergebracht.  

Ligging 
De stad telt ongeveer 80.000 inwoners en was ooit de hoofdstad van de Zuidelijke 
Nederlanden. De kern ligt tussen de rivier de Dijle en een afleidingskanaal van deze rivier. De 
historische binnenstad wordt omsloten door brede lanen. In vroegere tijden lagen hier de 
verdedigingswerken, maar deze werden in het begin van de negentiende eeuw gesloopt. Van 
de vroegere, imposante stadspoorten is er nog maar één over: de Brusselsepoort. 

Geschiedenis 
De eerste woonkern van wat nu Mechelen is, ontstond in de Gallo-Romeinse periode. Na de 
val van het Romeinse Rijk namen de Merovingers en de Karolingers de macht in handen. De 
Ierse predikant-missionaris Rombout bekeerde de bewoners tot het Christelijke geloof. 
Mechelen wordt officieel voor het eerst genoemd in 1008. In de late Middeleeuwen hadden 
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eerst de Seigneuren van Grimbergen een grote invloed; later kwam de macht in handen van de 
lakenhandelaren. Mechelen was lange tijd een heerlijkheid, welke werd betwist door de prins-
bisschop van Luik, de hertog van Brabant en de graaf van Vlaanderen. In 1384 kwam de stad 
onder Bourgondisch bestuur. In 1430 vormde Filips de Goede de Nederlanden en werd de 
stad het centrum van de rechtspraak en het bestuur van het land. De bloeiperiode van 
Mechelen kwam met Margaretha van Oostenrijk (1506-1530). Onder haar bewind als 
landvoogdes groeide de stad uit tot een politiek, cultureel en intellectueel centrum. In de stad 
zijn nog veel restanten uit deze periode te vinden. De stad werd zwaar geteisterd door de 
Beeldenstorm (1566) en als reactie hierop door de brandstichting uitgevoerd door de 
Spanjaarden (1572). In de zeventiende en achttiende eeuw verloor Mechelen in toenemende 
mate aan betekenis. Dit proces kon zelfs niet worden tegengehouden toen de stad als een van 
de eerste steden in Europa een treinverbinding kreeg (1835). Dit laatste gebeurde enkele jaren 
nadat België onafhankelijk was geworden. De Industriële Revolutie zorgde voor nieuwe 
economische activiteit in de stad. Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog leed Mechelen 
veel schade. Deze werd later hersteld, maar toch maakt de stad nu een wat verlaten en hier en 
daar ook vervallen indruk. Dat is buitengewoon jammer als men bedenkt dat de stad zeer veel 
bezienswaardige gebouwen heeft. De restauratie ervan wordt ter hand genomen, wat niet 
wegneemt dat er nog een enorme opgave ligt. De stad is nog steeds de zetel van de 
aartsbisschop en is verder wereldberoemd vanwege haar beiaardschool ‘Jef Denijn’.  

Stadsbeeld 
Het stadsbeeld wordt gedomineerd door de in de veertiende eeuw gebouwde Sint 
Romboutskathedraal. De toren van de kerk had veel hoger moeten worden (167 meter) dan hij 
nu is (97,3 meter). Willem van Oranje had echter stenen nodig voor de bouw van Willemstad 
en confisqueerde stenen die voor de toren bestemd waren. De kathedraal ligt aan een 
rechthoekig plein, waar zich ook andere belangrijke gebouwen bevinden, zoals de 
Schepenzaal, het stadhuis en het voormalige stadhuis, nu postkantoor. De stad is rijk aan 
kerken. Er zijn meerdere voorbeelden van prachtige barokkerken: de Sint Pieter- en 
Pauluskerk, de Begijnhofkerk, de Onze-Lieve-Vrouwe van Hanswijkkerk, de Onze-Lieve-
Vrouwe van Leliëndaalkerk. Opvallend zijn verder de paleizen van vroegere adellijke 
personen, zoals het Hof van Savoye, de vroegere residentie van Margaretha van Oostenrijk, 
het Hof van Busleyden, het paleis van een raadsheer van Margaretha van Oostenrijk en het 
Paleis van Margaretha van York.  

6.2 De middeleeuwse stad 

Het stadspatroon van Mechelen vertoont veel elementen die karakteristiek zijn voor een 
middeleeuwse stad. Over het ontstaan van steden in de Middeleeuwen in Europa zijn we door 
de studies van Pirenne en Weber goed geïnformeerd. Steden ontstaan op een kruising van 
wegen: land- en waterwegen. Meestal is er sprake van een prestedelijke kern, bijvoorbeeld in 
de vorm van een restant van een Romeinse nederzetting, van een burcht van een feodale heer, 
van een bedevaartskerk gewijd aan een heilige, of van een markt waar mensen handel drijven. 
Rond de stichtingskern ontwikkelt zich een voorstad: een plek waar handelaren stapelplaatsen 
en verkoopruimten en waar ambachtslieden werkplaatsen hebben. De middeleeuwse stad is in 
onze streken meestal niet zo groot: de oppervlakte bedraagt hooguit enkele tientallen 
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hectaren. Het aantal inwoners ligt doorgaans tussen vijf- en tienduizend. De bewoners van de 
nederzetting worden zich bewust van hun identiteit en eisen privileges van de feodale en 
kerkelijke machthebbers. De stad krijgt stadsrechten. Dit houdt in dat er een gemeentebestuur 
in het leven wordt geroepen dat verantwoordelijk wordt voor de regulering van het 
economische en maatschappelijke leven. In opdracht van het gemeentebestuur worden 
openbare gebouwen opgericht, zoals stadhuizen, waaggebouwen, vleeshuizen, hallen, 
belforten en bijvoorbeeld water- en rioleringsvoorzieningen. Een belangrijke collectieve zorg 
is de verdediging van de stad. Dit gebeurt door de bouw van stadspoorten, waterpoorten en 
verdedigingsmuren. De geldbedragen om al deze bouwactiviteiten te financieren, worden 
verkregen uit geheven belastingen. In de stad verschijnen ook kerkelijke gebouwen; vele zelfs 
eerder dan de profane bouwwerken. Kathedralen, kerken, parochiekerken, kloosterkerken, 
kloosters voor bedel- en predikorden, begijnhoven en hospitalen gaan het stadsbeeld bepalen. 
Het stratennet van de middeleeuwse stad heeft meestal de vorm van een spinnenweb. Dit 
hangt samen met de organische ontwikkeling van de stad in de vorm van een concentrische 
evolutie. De woonhuizen zijn aanvankelijk van hout. Alleen de rijkere mensen kunnen zich 
een stenen huis permitteren. Stadsbranden vormen dan ook een continue bedreiging en veel 
steden zijn in de loop van de geschiedenis hierdoor getroffen. Als het niet door brand was, dan 
werd de stad wel geteisterd door een epidemie als de pest. Wanneer beide zaken in combinatie 
voorkwamen, was dat een regelrechte ramp voor de stad. Binnen de stadsplattegrond waren er 
allerlei openbare ruimten: vele hadden een commerciële functie. Zo waren er marktpleinen 
voor allerlei soorten handelsactiviteiten: paardenmarkt, graanmarkt, ganzenmarkt, kaasmarkt, 
eiermarkt. In latere tijden bleken de bestaande verdedigingsmuren en stadspoorten niet meer 
afdoende voor de verdediging. Nieuw wapentuig verplichtte de stad om een aarden 
verdedigingsstelsel aan te leggen. 

6.3 Architectenfamilie Keldermans 

Sommige beroepen gaan over van generatie op generatie. Wat precies de verklaring daarvoor 
is, is niet helemaal duidelijk. Zit het in de genen, of zit het in het feit dat thuis over niets 
anders wordt gesproken; of is het een combinatie van beide? Hoe dit ook zij, het lijkt wel of 
het beroep van architect geregeld van vader op zoon (tegenwoordig ook dochter) overgaat. Er 
zijn in de geschiedenis dan ook heel wat architectenfamilies. Het absolute toppunt is de 
familie Keldermans. Er zijn maar liefst zes generaties Keldermans, waarvan een of meerdere 
personen per generatie het beroep van architect uitoefende. Enkele daarvan hebben niet zo 
veel gepresteerd op architectuurvlak en hebben eerder als glasschilder, steenhouwer of 
beeldsnijder bekendheid gekregen. Ze dragen prachtige namen zoals Jan I, II en III, Andries I 
en II, Mathijs I, II en III, en bijvoorbeeld Rombout I en II. Het is een hele kunst om precies 
vast te stellen wie waarvoor verantwoordelijk is geweest. Om de verwarring nog groter te 
maken: de familie heette eigenlijk helemaal niet Keldermans, maar Van Mansdale. 
Keldermans is de bijnaam die Jan I van Mansdale kreeg, omdat hij eigenaar was van 
brouwerij ‘Int Kelderken’ aan de Brusselse Schildknaapstraat. Het gaat om een Zuid-
Nederlands geslacht dat verantwoordelijk is voor veel belangrijke burgerlijke en religieuze 
gebouwen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Omdat het vaak om opdrachten ging 
die meerdere decennia in beslag namen, gingen nogal wat opdrachten van vader op zoon over. 
De Keldermansen waren actief in de periode tussen 1400 en 1530; een tijdsspanne die 
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tegenwoordig goed zou zijn voor vier generaties, maar waarvoor in die tijd zes generaties 
nodig waren. Gegeven de periode waarin ze werkten, verwondert het niet dat hun gebouwen 
gotische stijlkenmerken hebben, vooral kenmerken van de flamboyante gotiek. Wie rondreist 
in Noord-Brabant, Zeeland, Holland, het Belgische Brabant en Vlaanderen zal de gebouwen 
tamelijk snel herkennen. Ze vertonen nogal wat stijlovereenkomsten, evenals verwantschap in 
bouwmaterialen (lichte natuursteen). Om een paar voorbeelden te noemen: de Sint 
Romboutstoren in Mechelen, het Vleeshuis te Leuven, het stadhuis te Gent, de Sint 
Laurenskerk te Alkmaar, het stadhuis van Middelburg, het raadhuis te Veere en de 
Markiezenhof te Bergen op Zoom. 

6.4 Grote Markt 

Veel belangrijke gebouwen van Mechelen zijn aan de Grote Markt gelegen. Ooit was de Grote 
Markt een duin in het lager gelegen natte land. In de Romeinse tijd was deze plaats het 
kruispunt van twee grote wegen. Mechelen had oorspronkelijk twee kernen: een vissersdorp 
of haven op de hoge oever van de Dijle en een vroegmiddeleeuwse abdij op de lage oever van 
de Dijle. Deze twee kernen groeiden naar elkaar toe en werden later van een omwalling 
voorzien. Restanten van vroeger heb ik kunnen zien, omdat er tijdens mijn bezoek 
archeologische opgravingen op de Grote Markt plaatsvonden. Er waren grote hekken rondom 
de vindplaatsen aangebracht en dit leverde een wat vreemd beeld op. Het was of je in de 
ingewanden van de stad keek. De gebouwen eromheen stonden er eigenlijk wat verlegen bij: 
al dat gewroet was een soort aanslag op de mysteries die onder de grond verborgen lagen. De 
huidige Grote Markt moet er vroeger heel anders hebben uitgezien: kleiner en ook voor een 
gedeelte bebouwd. Wat we nu zien zijn behalve de al genoemde Sint Romboutskerk, ook het 
voormalige en het huidige stadhuis, als mede woon- en werkpanden uit de zeventiende, 
achttiende, negentiende en twintigste eeuw. Opvallend zijn de top- en lijstgevels; ze komen in 
alle soorten en kleuren voor. Er zijn klok- en halsgevels, eenvoudige en rijke lijstgevels, en 
een Jugendstilpand. De panden hebben twee of drie lagen met een kap, zijn geschilderd in 
tamelijk felle kleuren: wit, oker en bijvoorbeeld terracotta. Ze zijn vrijwel allemaal voorzien 
van decoratieve details, zoals haan, vaas, spits en zelfs een varken. De Grote Markt krijgt een 
ondergrondse parking, wat tevens betekent dat het verkeer in Mechelen tot in het hartje van de 
stad kan doordringen. Het standbeeld van Margaretha van Oostenrijk had een prominente 
plaats op de Grote Markt, maar is nu vanwege de archeologische opgravingen tijdelijk 
verplaatst. Aan de zuidzijde van de Grote Markt, aan het uiteinde van de IJzeren Leen, ligt het 
voormalige Schepenhuis. In dit gotische gebouw zetelde van 1473 tot 1616 de Grote Raad. 
Tegenover dit gebouw ligt het voormalige stadhuis Den Beyaert. Het stamt uit de veertiende 
eeuw en heeft de bestemming van postkantoor gekregen. 

6.5 Stadhuis 

Aan de oostzijde van de Grote Markt bevindt zich het tegenwoordige stadhuis. Het bestaat 
eigenlijk uit drie delen: de voormalige gotische lakenhal, het neogotische paleis en de 
nieuwbouw uit de jaren zeventig van de twintigste eeuw. 
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Lakenhal en belfort 
Het oudste deel van het stadhuis dateert uit de veertiende eeuw (1311-1326) en was bestemd 
als lakenhal. Het is een typisch voorbeeld van profane gotische architectuur en werd 
ontworpen door bouwmeester Willem de Amman. Hij ontwierp een u-vormig complex, met 
ingebouwd belfort boven de hoofdingang. In 1342 brandde de lakenhal uit. Het complex werd 
later hersteld en vermoedelijk met een tweede bouwlaag verhoogd. De toren bleef echter 
onvoltooid, vermoedelijk als gevolg van de neergang van de lakenindustrie in die periode. 
Opvallend zijn de massieve muurvlakken, welke op de begane grond en de verdieping door 
relatief kleine ramen worden doorbroken. Een schilddak, evenwijdig aan het plein, heeft 
maaswerk bij de gootlijst. Het onafgemaakte belfort verkreeg een opbouw waarvan beide 
hoeken voorzien zijn van een arkeltoren met ingesnoerde spits en het middendeel een 
halsgevel kent, steunend op massief muurwerk met een centraal geplaatst tabernakel. De 
halsgevel is aan de zijkanten en op de top versierd met voluten. In de zeventiende eeuw werd 
aan de rechterzijde een barokke klokgevel toegevoegd om het geheel te verfraaien. 

Paleis van de Grote Raad 
In de zestiende eeuw werd de noordvleugel van de lakenhal afgebroken om plaats te maken 
voor het Paleis van de Grote Raad. De hoogste rechtsinstantie in de Nederlanden had zijn 
domicilie in het voormalige Schepenhuis. Er werd een nieuwe locatie gezocht. Daar de 
lakenhandel minder floreerde, wilde men een deel van de lakenhal afbreken om er het 
gerechtsgebouw neer te zetten. Er is een ontwerptekening op perkament van dit gebouw. De 
tekening, van omstreeks 1525, wordt toegeschreven aan Keldermans. Men is wel met de 
bouw begonnen, maar in 1547 werd de bouw gestaakt. Toen was alleen de benedenverdieping 
met zuilengalerij gereed. De verklaring voor de bouwstop wordt mede gezocht in de 
verplaatsing van de Grote Raad naar een andere stad. Het heeft tot het begin van de twintigste 
eeuw geduurd voordat het gebouw werd voltooid. Tussen 1900 en 1911 maakten Ph. van 
Boxmeer en P. Langerock het gebouw af. Hierbij werd gebruik gemaakt van de 
oorspronkelijke plannen van Rombout Keldermans. Oorspronkelijk was het de bedoeling om 
Post- en Telegraafdiensten in het gebouw onder te brengen, maar uiteindelijk werd het 
ingericht als stadhuis. 

Présence 
De onderbouw van het Paleis van de Grote Raad wordt gevormd door een portico met vier 
bogen welke worden gedragen door vijf zuilen. Het geheel steekt naar voren, waardoor op de 
verdieping een balkon ontstaat. Het gebouw is sterk verticaal gericht, zoals dat in de 
(Neo)gotiek gebruikelijk was. Op de verdiepingen zijn hoge gotische ramen aangebracht, met 
in het midden van de ramen een deelzuiltje, waarboven gotische visblaasmotieven te 
onderkennen zijn. Het gebouw wordt afgedekt door een groot met lei bekleed zadeldak dat 
haaks op de richting van het plein is geplaatst. De flamboyante (Neo)gotiek is zeer goed te 
herkennen in de decoratieve elementen, vooral in het filigraanwerk in de arcade op de begane 
grond, in de balustrade van het balkon, in de versieringen boven de ramen op de verdieping en 
in de rijk gedecoreerde pinakels, die op de daklijst zijn geplaatst. Het exterieur komt zeer 
weelderig over. De zijgevel, gelegen aan de Befferstraat bestaat uit negentien arduinen zuilen. 
De zuilengalerij dateert uit de eerste bouwperiode, dus van het begin van de zestiende eeuw.  
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Interieur 
Zoals gezegd, werd de bovenverdieping pas aan het begin van de twintigste eeuw in 
neogotische stijl toegevoegd. Er is veel strijd geweest over de vraag of dit gebouw volgens de 
oorspronkelijke plannen van Rombout II Keldermans zou moeten worden gebouwd, of dat 
een nieuw ontwerp moest worden gemaakt. Toen deze strijd beslecht was in het voordeel van 
de plannen van Keldermans, ontstond een volgend strijdpunt, namelijk welke bestemming het 
pand zou moeten krijgen. Het werd aanvankelijk opgebouwd om dienst te doen als 
postkantoor, maar uiteindelijk werd ervoor gekozen om er het nieuwe stadhuis onder te 
brengen. Het postkantoor werd vervolgens ondergebracht in het oude stadhuis Den Beyaert. 
Op de verdieping van het gebouw bevinden zich nu de representatieve ruimten van het 
gemeentebestuur: de raadszaal, de commissiezaal, de trouwzaal en de zogenaamde 
kolommenzaal. De raadzaal is een langgerekte ruimte met aan beide smalle zijden een grote 
schoorsteenmantel met neogotische motieven, zoals tabernakels met gebeeldhouwde figuren. 
De houten banken voor de raadsleden, als mede de tafel en stoelen voor burgemeester en 
schepenen zijn in Mechelen gedurende de Eerste Wereldoorlog vervaardigd door werkloze 
arbeiders die zo aan deportatie wisten te ontsnappen. De hoge neogotische ramen bevatten 
gebrandschilderd glas. In de bovenlichten zijn in rechthoekige kaders stadswapens 
aangebracht. Een bijzonder interessant element is een geweven tapijt dat zich in de 
Kolommenzaal bevindt. Dit wandtapijt beeldt de Slag bij Tunis uit en is vervaardigd in het 
Brusselse atelier ‘De Pannemaeker’. Er zijn allerlei taferelen van oorlogshandelingen 
afgebeeld, variërend van zeeslagen tot gevechten te land uitgevoerd door cavalerie en 
artillerie.  

L-vormige nieuwbouw 
In 1975 werd een l-vormige nieuwbouw aan het stadhuis toegevoegd aan de Reuze- en 
Hallestraat. Dit deel is in rode baksteen uitgevoerd en probeert de verticale traceringen van de 
gotiek als motief in de architectonische vormgeving over te nemen. Door de bouw van deze l-
vleugel ontstond een binnenplein. Midden op dit plein staat een beeld van E. Wijnants: 
'Moeder en kind'. 

6.6 Slot 

Veel steden in Europa zijn in de Middeleeuwen ontstaan. In de afgelopen eeuwen zijn de 
steden van vorm en van karakter veranderd. Een nieuw maatschappijtype vraagt om een ander 
type stad. De middeleeuwse steden zijn getransformeerd door de aanleg van aarden 
verdedigingsstelsels, door de opkomst van de industriële maatschappij, door stadsbranden, 
door oorlogshandelingen, door verkeersdoorbraken, door sloop van karakteristieke gebouwen, 
enzovoort. Toch zijn er nog veel steden in Europa waar de middeleeuwse structuur nog goed 
zichtbaar is. Dat is bijvoorbeeld het geval in Mechelen. Dat geldt voor het totale stadspatroon, 
maar ook voor een reeks gebouwen uit die periode. De Gotiek is een bouwstijl die zijn 
hoogtijdagen kende in de late Middeleeuwen. Eén van de meest markante gebouwen van 
Mechelen is het Paleis van de Grote Raad. Daar zien we een gebouw dat in aanzet gotisch 
was, maar dat door omstandigheden nooit werd afgebouwd. In het begin van de twintigste 
eeuw is dat toch gebeurd en wel in een neogotische stijl. Het resultaat is een gebouw dat de 
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historische continuïteit van de stad symboliseert, maar dat tegelijkertijd illustratief is voor de 
strijd die er gedurende eeuwen is geweest om tot voltooiing van het gebouw te komen.  
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Barokke Stedenbouw 

Tussen 1511 en 1516 verschenen in Europa drie van de beroemdste geschriften uit de 
Renaissance: 'De lof der zotheid' van Erasmus, 'De vorst' van Machiavelli en 'Utopia' van 
Thomas Moore. Ze hebben gemeen dat ze ontstonden op de kentering van de Middeleeuwen 
en de Nieuwe Tijd, en een nogal sombere kijk geven op de maatschappij van die tijd. In 
principe pleiten alle drie de publicaties voor een harmonieuzere wereld waarin de mens in 
vrede, vrijheid en waardigheid zou kunnen leven. De auteurs verwerpen de middeleeuwse 
filosofie en theologie en vestigen hun hoop op het humanisme. Zij grijpen daarbij terug op het 
denken van de klassieken uit het Oude Griekenland en het Romeinse Rijk. De kerk komt 
onder vuur te liggen. Dat gebeurt vooral door de hervormers die in korte tijd veel aanhangers 
wisten te krijgen. De katholieke kerk (Rome) voelde zich, samen met wereldlijke heersers 
(Karel V en Philips II) bedreigd en stuurde aan op bestrijding van de aanhangers van de 
Reformatie. Tegelijkertijd werd een poging ondernomen om de Roomse kerk te vernieuwen. 
Volgelingen van Ignatius van Loyola stichtten de Jezuïetenorde, die het katholieke geloof van 
binnenuit nieuw leven wilde inblazen. Pogingen tot verzoening met de Protestanten 
mislukten. 

De oorlogen in Europa van de zestiende en zeventiende eeuw kenden een godsdienstige 
achtergrond. Het leven in de late Middeleeuwen en in de Nieuwe Tijd werd beheerst door de 
dominante rol van de katholieke kerk, meer in het bijzonder door wat in Rome werd bepaald. 
Vooral in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Engeland rees verzet tegen de Pauselijke 
macht, tegen de misstanden in de katholieke kerk en tegen de betalingen aan de kerk in 
verband met het aflatensysteem. In Engeland raakte Hendrik VIII in conflict met de Paus, 
omdat deze geen toestemming wilde geven voor een tweede huwelijk met Anna Boleyn. Dit 
leidde tot een schisma: er ontstond een zelfstandige Anglicaanse kerk. In Duitsland had 
Luther opgeroepen tot een hervorming van de kerk. In Zwitserland en Frankrijk gebeurde dat 
door Zwingli en Calvijn. De Paus antwoordde en deed de reformatoren in de kerkelijke ban, 
wat leidde tot een afsplitsing van de protestanten. De godsdienststrijd leidde tot oorlogen, 
zoals de Dertigjarige Oorlog in Duitsland en de Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden.  

De periode van de Renaissance en de Barok hebben veel sacrale en profane gebouwen 
opgeleverd. De renaissance-architectuur kreeg vooral vorm in Toscane en Rome, maar 
veroverde later ook andere landen. In Florence, Siena, Pienza, Montepulciano, Fiesole, Prato, 
Pistoia en bijvoorbeeld Rome zijn prachtige voorbeelden te vinden van renaissance-
architectuur. Dat geldt ook voor steden in Frankrijk, Spanje, Duitsland, Engeland en 
Nederland. In de architectuur trad een tendens tot horizontalisering op, waarbij gebruik werd 
gemaakt van voorbeelden uit de Hellinistische en Romeinse architectuur. Aan het einde van 
de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw vond een barokke bouwgolf plaats onder 
invloed van de Contrareformatie. Dit kwam niet alleen tot uitdrukking in individuele sacrale 
en profane gebouwen, maar ook in de stedenbouw. Naar Italiaanse voorbeelden werden de 
steden versterkt volgens wiskundig uitgedachte systemen. Bastions, ravelijnen, grachten, 
bedekte wegen en andere elementen vormden onderdelen van gebastioneerde 
verdedigingsstelsels die naar het ontwerp van vermaarde vestingbouwers werden aangelegd. 
Deze steden kregen de vorm van een ster, waardoor hun morfologie totaal werd vernieuwd. 
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7. Willemstad: Vesting 

Anthonisz.’s strijd tegen de Spanjaarden 

Willemstad, gelegen in de noordwest hoek van Brabant, is met het openbaar vervoer niet zo 
gemakkelijk te bereiken. De stad ligt niet aan een spoorlijn en de busverbindingen zijn ook 
niet om over naar huis te schrijven. Dus gaan we met de auto. De tocht erheen voert door een 
poldergebied dat het predikaat wonderschoon niet verdient. Je hebt het gevoel naar het einde 
der wereld te reizen, maar de inspanning wordt beloond. Hoe verlaten en ontoegankelijk moet 
het gebied destijds zijn geweest! Daar het hier om een zeer strategische plek gaat, was er alle 
reden om er een vestigingstad te stichten. We moeten terug naar de Tachtigjarige Oorlog: de 
strijd tegen de Spanjaarden. Door de ontwikkelingen in het oorlogsmaterieel waren de 
bestaande steden met hun ommuringen onvoldoende beschermd. In heel Europa werden 
steden door vestingbouwers aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Dit gebeurde door het 
aanleggen van aarden verdedigingswerken rondom de stad. Aanvallen vonden niet alleen via 
het land plaats, maar ook via het water. Om de toevoer van vijandige soldaten en goederen via 
het water te belemmeren, werd op strategische plaatsen een vestingstad gesticht. Willem van 
Oranje besloot om bij de ingang van het Hollands Diep, de toegang tot Holland en Brabant, 
een nieuwe legerstad te bouwen. Hij gaf hiertoe opdracht aan Adriaan Anthonisz., ook wel 
Metius genoemd. De vesting had vooral een preventieve werking. Willemstad, zoals de stad 
werd genoemd, verloor haar status als vestingstad in 1926. Particuliere organisaties hebben 
heel wat strijd moeten voeren om de vesting in hoofdstructuur te bewaren. In 1970 is de 
vesting aangewezen tot beschermd stadsgezicht. In 1998 hebben belangrijke 
restauratiewerkzaamheden aan het verdedigingsstelsel plaatsgevonden. Het gevolg is dat we 
nu nog kunnen genieten van een stad die volgens de idealen van de Barok werd ontworpen.  

7.1 Stadsverdediging 

Duizenden jaren geleden kwamen de eerste steden tot stand. Ook deze werden al voorzien van 
verdedigingswerken. Dat ligt voor de hand want mensen willen zich beschermen tegen 
vijanden. Dat kunnen ze op allerlei manieren doen. Als men kijkt naar de ontwikkeling van de 
manier waarop dit is gebeurd, dan valt daarin een zekere systematiek te ontdekken. Het begint 
meestal met het omheinen van het te beschermen gebied. Een eenvoudige palissade wordt 
aangebracht en daar waar men de nederzetting kan binnengaan, worden houten deuren 
gemaakt. Op de hoeken van het afgeschermde gebied worden eventueel houten torens 
gebouwd die het mogelijk maken de vijand te zien, af te schrikken of te bestoken. Het stelsel 
kan worden verbeterd door een gracht te graven. De grond die daarvoor verplaatst moet 
worden, wordt direct ernaast gestort, zodat een wal ontstaat, om dan vervolgens de palissade 
op de aarden wal aan te brengen. Zo is het lange tijd gegaan, maar met de komst van nieuw 
wapentuig bleek de houten omheining erg kwetsbaar en werd gekozen voor ander materiaal 
(baksteen). Er werd een gracht gegraven die in verbinding werd gebracht met een waterloop 
in de omgeving. Achter de gracht werd een hoge stenen muur opgetrokken die aan de 
stadszijde van steunberen werd voorzien en/of aarde die door het graven van de gracht 
beschikbaar kwam. De stadsmuur werd bekroond met kantelen, waar tussenin zogenaamde 
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moordgaten ontstonden. Op regelmatige afstand van elkaar werden vierkante of ronde 
weertorens geplaatst en op de hoeken van het verdedigingsstelsel hoektorens. Bij de 
invalswegen werden stadspoorten gebouwd, eventueel voorzien van ophaalbruggen. Om de 
schootsvelden goed te kunnen overzien, werd aan de binnenzijde van de stadsmuur een 
weergang aangebracht. Hier konden militairen patrouilleren en in tijden van belegering de 
vijand onder vuur nemen. Met de komst van kanonnen en ander modern oorlogsmaterieel 
bleken de muren onvoldoende bescherming te bieden. In veel steden in West-Europa (en ook 
daarbuiten) werden aarden wallen aan het verdedigingsstelsel toegevoegd. Dit gebeurde 
meestal in de vorm van bastions, grachten, ravelijnen en hoornwerken. In de loop der eeuwen 
werden deze stelsels verfijnd en uitgebreid. Het kwam voor dat het verdedigingsstelsel qua 
oppervlakte een veelvoud was van de ruimte die verdedigd moest worden. Steden die met 
elkaar in verbinding stonden, vormden vaker een linie, dat wil zeggen dat hun verdediging 
aan elkaar gekoppeld was. Soms waren dat landlinies, maar het konden in onze gebieden ook 
waterlinies zijn. In Nederland bijvoorbeeld zijn er enkele bekende waterlinies, zoals de 
Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de West-Brabantse Waterlinie. 
In de afgelopen twee eeuwen is het wapentuig fundamenteel van karakter veranderd, met als 
gevolg dat de oude verdedigingslinies in feite geen functie meer hebben. In 1874 werd via de 
Vestingwet de vestingstatus van een groot aantal Nederlandse steden opgeheven. Veel steden 
zijn direct daarna met de sloop van stadsmuren en stadspoorten begonnen, als mede met het 
slechten van bastions en voorwerken. Tevens werden grachten gedempt. Door toedoen van 
onder andere Victor de Stuers kon in enkele steden daaraan een halt worden toegeroepen. 
Verspreid over Europa zijn er nog veel voorbeelden te vinden van plaatsen waar het 
verdedigingsstelsel nog tamelijk gaaf is. Dat geldt voor middeleeuwse ommuringen zoals die 
in Carcassonne, Brugge, Montepulciano, Orvieto, Lublin en York; en in Nederland 
bijvoorbeeld Maastricht, Zwolle, Grave, Zutphen, Culemborg en Zierikzee. Dat geldt ook 
voor aarden verdedigingsstelsels waarvan we bijvoorbeeld noemen Lucca, Rocroi, Bergues, 
Boulogne sur Mer en Bremen. Ook in Nederland zijn er bekende voorbeelden van aarden 
verdedigingsstelsels: Bourtange, Naarden, Heusden, Woudrichem en Hulst. Van de waterlinies 
zijn eveneens nog interessante resten te vinden, bijvoorbeeld de forten van Nieuwersluis, 
Asperen en Rijnauwen. Willemstad was een systematisch aangelegde verdedigingsplaats. 
Deze plaats heeft ook nu nog imposante bastions en grachten. Wat deze plaats extra 
interessant maakt, is dat ze is aangelegd volgens uit Italië afkomstige ideeën. Adriaen 
Anthonisz. heeft hier een nederzetting gesticht die geïnspireerd is op de Italiaanse barokke 
stedenbouw. 

7.2 Adriaan Anthonisz. alias Metius 

Behalve theoretici, waren er ook praktijkmensen op het gebied van de vestingbouw. Noortje 
de Roy van Zuydewijn heeft een artikel over Adriaan Anthonisz. geschreven en noemde hem 
de man van de praktijk. Op basis van de beschikbare bronnen kan het volgende over hem 
worden gezegd. Adriaan Anthonisz. werd in 1541 in Alkmaar geboren, waar zijn vader 
waagmeester was. Deze man had veel grondbezit in het noordelijk deel van Holland en na zijn 
dood erfden zoon en dochter dit bezit. Adriaan was een invloedrijke man in Alkmaar: hij was 
er lid van de vroedschap. In de periode tussen 1582 en 1601 was hij er vier maal 
burgemeester. Vanaf 1578 was hij fortificatiemeester. In 1584 werd hij superintendent van de 
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fortificaties van Holland en Utrecht, waarna hij in 1586 een benoeming kreeg tot 
sterktebouwmeester der Verenigde Nederlanden. Behalve stadsbestuurder en vestingbouwer, 
was hij ook een grote liefhebber van de wiskunde, of zoals hij het noemde ‘beminder der 
mathematische conste’. Hij stierf in 1620 en werd begraven in de Grote Kerk van Alkmaar.  

Landmeter 
Adriaan Anthonisz., die zichzelf ook wel Metius noemde, kreeg een opleiding tot landmeter. 
Zijn examen moest hij afleggen bij een daartoe aangewezen deskundige. Nadat hij met 
gunstig gevolg zijn examen had afgelegd, is hij zich steeds ‘Geometra 
Alcmarianus’ (Alkmaarse landmeter) blijven noemen. Landmeters moesten kaarten maken en 
dat deed Adriaan ook. Hij ondersteunde het verzet tegen de Spaanse overheersing. Zo kreeg 
hij opdracht om de Spaanse troepen in hun pogingen om Alkmaar in te nemen, te dwarsbomen 
door de polder de Zijpe onder water te zetten. Zijn reputatie heeft hij vooral te danken aan zijn 
betrokkenheid bij de aanleg en modernisering van verdedigingswerken. De opdrachten hiertoe 
kreeg hij van Willem van Oranje en Prins Maurits. Hij kreeg te maken met totaal verouderde 
verdedigingswerken, meestal nog middeleeuwse stadsmuren. Omdat er geen geld was om ze 
te slopen en door nieuwe te vervangen, werd voor modernisering gekozen. Zo werkte hij aan 
de modernisering van de verdedigingswerken van onder andere Alkmaar, Hoorn, Utrecht, 
Amsterdam, Kampen, Harlingen, Stavoren, Deventer, Doesburg en Zaltbommel. Ook was hij 
bij de aanleg van nieuwe verdedigingswerken betrokken, zoals die van Naarden, Coevorden, 
Willemstad, Woudrichem en Bourtange. Willemstad wordt wel als zijn meesterwerk 
beschouwd. 

7.3 Vestingbouwers 

Nederland heeft, behalve Adriaan Anthonisz., ook andere belangrijke vestingbouwers gekend, 
zoals Simon Stevin (1548-1620) en Menno van Coehoorn (1641-1704). Deze hebben via hun 
geschriften een grote invloed gehad op de theorievorming van vestingen. 

Simon Stevin 
Stevin was behalve vestingbouwer ook wiskundige. Die kennis kon hij goed gebruiken op het 
gebied van de versterking van steden. In 1594 bundelde Stevin een aantal gedetailleerde 
plannen voor fortificaties in het boek ‘Stercktenbouwing’. Het is een overzicht van wat tot dan 
toe over fortificatiebouw bekend was. In theoretisch opzicht stond hij aan het begin van wat 
later bekend werd als het ‘Oudnederlandse vestingstelsel’. In 1617 verscheen het boek 
‘Castrametatio’, waarin hij de bouw en inrichting van een legerkamp beschrijft. Prins Maurits 
maakte dankbaar gebruik van zijn kennis en inzichten bij de belegering van steden.  

Menno baron van Coehoorn 
In de tweede helft van de zeventiende eeuw had de vestingbouwkundige Menno Baron van 
Coehoorn een grote invloed. In 1685 verscheen zijn belangrijkste werk ‘Nieuwe vestingbouw 
op een natte of lage horisont’. In dit werk ontwikkelde hij het zogenaamde 
‘Nieuwnederlandse vestingstelsel’. Dit stelsel verschilde van het oude op de volgende punten: 
de bastions waren groter, de flanken waren boogvormig, er werd gebruik gemaakt van 
metselwerk dat steeds door voorliggende werken aan het oog van de vijand werd onttrokken, 
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er werden droge grachten in de bastions en de ravelijnen aangebracht en er werd een tenaille 
geplaatst vóór de courtine.  

7.4 Willemstad 

Willemstad is een representatief voorbeeld van het ‘Oudnederlandse vestingstelsel’. Op een 
handschriftkaart met de plattegrond van het vestingplaatsje wordt gesproken van ‘Plan van de 
Willemstadt’. De naam van het stadje verwijst naar de stichter Willem van Oranje. Het was 
een nieuwe stadsaanleg op de plek van een kleine nederzetting, gelegen in de in 1564 
ingedijkte polder Ruygenhil. Die polder was bezit van de prins van Oranje. Deze had hij 
verworven toen de bezittingen van de markies van Bergen op Zoom, die de kant van de 
Spanjaarden had gekozen, in 1581 door de Staten van Brabant verbeurd waren verklaard. In 
1582 kreeg Willem van Oranje, voor de duur van de oorlog, dit Markiezaat. In 1583 werd het 
plaatsje op bevel van Willem van Oranje ‘metter haest’ versterkt: een regelmatige aanleg met 
een haaks op de dijk staande brede straat (tegenwoordig: Voorstraat) met op het uiteinde 
daarvan het rechthoekig omgrachte kerkhof, waarop al spoedig een kerk kwam te staan. Dit 
gebeurde op basis van plannen van Abraham Andries. Na de dood van Willem van Oranje in 
1584, gaf Prins Maurits in 1585 opdracht aan Adriaan Anthonisz. om de verdedigingswerken 
te voltooien. De stichting van Willemstad gebeurde uit militair-strategische overwegingen. 
Door een vesting te maken aan het Hollands Diep kon de scheepvaart tussen Holland en 
Zeeland beschermd worden. Vijandelijke legers uit het zuiden moesten langs dit gebied 
komen en om een confrontatie met een garnizoen te ontlopen, werd vaak gekozen voor een 
omweg. De vesting had daardoor vooral een preventieve werking. Binnen een tijdsbestek van 
enkele jaren was de vesting gereed en telde vijf bastions. Later, in 1603, werden twee bastions 
(bekleed met steen) buiten de dijk toegevoegd, waardoor een zevenpuntige stervorm ontstond. 
De hele vesting werd omringd door diepe en brede grachten.  

Twee wandelingen 
De vestingstad moet men eigenlijk op twee verschillende manieren bezoeken: een keer door 
vooral te letten op de structuur van de plaats binnen de omwalling, en een keer door een 
wandeling te maken over de groene singels tussen de eerste en tweede buitengracht. Zo krijgt 
men eerst een goed beeld van de stedenbouwkundige opzet van de vesting en de architectuur 
van de bebouwing, en vervolgens een idee van de grootte en het karakter van het totale 
verdedigingsstelsel, te weten de bastions, het ravelijn, de grachten, de stenen beren en de 
voorwerken. 

Binnen de wallen 
Binnen de wallen werd een strakke stadsplattegrond ontworpen, dat wil zeggen rechte, brede 
en overzichtelijke straten met uiteraard ruimte voor barakken voor soldaten en huurlingen van 
het garnizoen, opslagplaatsen voor wapentuig, een woning voor de commandant, maar ook 
een protestantse kerk in een specifieke achthoekige vorm. Stadhouder Maurits liet er zijn 
‘Princehof’ bouwen om tussendoor bij te komen van zijn inspanningen. Zowel de 
hoofdstructuur, als de toenmalige gebouwen zijn goed bewaard gebleven, dankzij (en 
ondanks) de vele doorgevoerde restauraties. Om de stedenbouwkundige structuur van de 
vesting binnen de wallen goed te zien, moet men de toren van de Koepelkerk bestijgen. Op de 
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hoogste verdieping zijn luiken die opengeslagen kunnen worden, zodat men een goed uitzicht 
heeft op de brede hoofdas richting haven, op de dwarsas en op de strakke verkaveling. De 
opvallende gebouwen toren hoog boven de bebouwing uit. Dat geldt voor het Mauritshuis, de 
Koepelkerk, het voormalige Stadhuis, het Arsenaal en d’Orangemolen.  

Mauritshuis 
In de ombouw van de toegangsdeur staat dat het Mauritshuis werd gebouwd in 1623. De 
bouwmeester was Willem Arentssen van Salen. Zoals de naam al doet vermoeden, werd het 
huis gebouwd in opdracht van Prins Maurits. Oorspronkelijk heette het gebouw ‘Princehof’. 
Na zijn overlijden werd het in 1626 de ambtswoning van de militaire gouverneur. Het gebouw 
heeft later allerlei bestemmingen gekend, zoals militair hospitaal, militair postduivenstation, 
Marechaussee-kazerne, woning en na de restauratie van 1973 heeft het tot 1997 gefungeerd 
als stadhuis. Achter het hoofdgebouw staat de voormalige brigadierswoning, een rechthoekig 
bakstenen gebouwtje met twee trapgevels. Het is via een corridor verbonden met het 
hoofdgebouw. Naast het Mauritshuis staat de voormalige affuitenloods, waar vroeger de 
onderstellen van de kanonnen stonden.  

Koepelkerk 
De Koepelkerk ligt aan het einde van de Voorstraat. Om de kerk heen ligt een kerkhof met een 
gracht. De Koepelkerk is de eerste kerk in Nederland die voor de protestantse eredienst werd 
gebouwd. Het is een octogonale kerk, een centraalbouw. Zo een plattegrond maakt het 
mogelijk dat alle deelnemers aan de eredienst de predikant goed kunnen zien. Er is negen jaar 
aan de kerk gebouwd en deze werd in 1607 voltooid. Het ontwerp is vermoedelijk gemaakt 
door Coenraet van Norenburch. Aan de zuidwestzijde ligt een onvoltooide toren. De 
combinatie van achthoek en rechthoekige toren doet een beetje vreemd aan, maar de massa 
wordt toch als één geheel ervaren. De kerk is van rode baksteen. De lijsten en raamneggen 
zijn van Naamse steen. De acht hoeken van de kerk zijn aan de binnenkant voorzien van 
halfronde Toscaanse zuilen. Boven op het kapiteel van deze zuilen zijn magere stijlen 
aangebracht waarop de ribben van het houten koepelgewelf steunen. De kerk heeft tijdens de 
Tweede Wereldoorlog nogal wat schade opgelopen. De kerk werd in 1950 gerestaureerd en 
vlak voor de beëindiging van de herstelwerkzaamheden ontstond brand. Van de kerk bleven 
alleen de muren over. De kerk is weer opnieuw gerestaureerd.  

Voormalig stadhuis 
Het voormalige Stadhuis werd in 1587 gebouwd (het Kunstreisboek spreekt overigens van 
1620). De financiering werd voor een deel door Prins Maurits bekostigd. Hij kwam aan dit 
geld door het heffen van plaatselijke belastingen. De hoofdingang van het gebouw bevat drie 
wapens: dat van Prins Maurits, het geslacht van Glymes en van de voormalige gemeente 
Willemstad. Het meest markante element van het stadhuis is een toren aan de Voorstraat. Op 
de toren staat als windvaan een zeeridder. De toren gaat ter halverhoogte van een vierkant in 
een achthoek over. 

Arsenaal 
Het arsenaal, een vroegere opslagplaats van wapens, kanonslopen en ander wapentuig, werd 
in 1793 opgetrokken naar de plannen van Philips Willem Schonck. Het verving het oude 
wapenmagazijn dat eerder op dezelfde plaats stond. Aan de zijde van de haven heeft het 
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gebouw een strakke gevel met twee hardstenen poorten. In een van de boogvormige, 
hardstenen omlijstingen is de kop van Medusa te vinden. Onder de daklijst hangt een 
twaalfdelig carillon, dat nog altijd dienst doet. 

D’Orangemolen 
Van veraf ziet men de wieken van de d’Orangemolen. Het is een stenen bovenkruier die aan 
de stadszijde wit geschilderd is. Deze molen werd in 1734 in opdracht van de Nassause 
Domeinraad gebouwd. Tegenwoordig is de molen particulier eigendom en in gebruik als 
woning. Bij een restauratie in 1999 werden de wieken weer aangebracht. De eigenaar van de 
molen heeft er een hele taak aan om de molen te laten draaien.  

Buiten de wallen 
Het loont de moeite om een wandeling over de singels te maken. Deze liggen tussen de beide 
buitengrachten van de vesting. Men wandelt door een prachtige, groene en waterige omgeving 
en heeft permanent zicht op de bastions en de courtines. De bastions, de courtines en de 
singels zijn beplant, waardoor de totale vesting als een massief groen gebied overkomt. Boven 
de toppen van de bomen steken enkele torens uit, te weten die van de Koepelkerk en van het 
Oude Stadhuis.  

Bastions 
De bastions dragen de namen van de zeven provinciën van de jonge republiek der 
Nederlanden. Vanaf de haven zijn dat van oost naar west: Groningen, Overijssel, Friesland, 
Utrecht, Zeeland, Holland en Gelderland. De bastions Groningen en Gelderland liggen 
buitendijks en zijn met stenen bekleed.  

Ravelijn 
Tussen de bastions Overijssel en Friesland ligt een ravelijn. Deze werd in 1626 aangelegd ter 
versterking van de vesting. Daar hier een verkeersweg in de richting van het centrum is 
aangelegd ter hoogte van de voormalige Landpoort, is dit ravelijn voor het minder geoefende 
oog niet zo goed te zien. 

Grachten 
De hele vesting is omgeven door een tweetal buitengrachten: een brede en diepe tussen de 
singels en de bastions, en een minder brede en minder diepe tussen singel en buitengebied. 

Beren 
In de grote buitengracht zijn twee stenen beren aangebracht. Deze hadden (en hebben) tot 
doel om het buitenwater te keren. Het is goed te zien dat het waterpeil van het Hollands Diep 
hoger ligt dan dat van de gracht. Bovenop beide beren staat een ‘monnik’, een 
hindernistorentje zodat de vijand niet over de beer de vesting kon binnendringen. 
  

7.5 Behoud van een vestingstad 

Willemstad bleef tot 1926 officieel vesting. Toen de vestingstatus werd opgeheven dreigde 
een aantal jaren later de slechting van de omwalling. Dit is voorkomen door de in 1932 
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opgerichte Stichting Menno van Coehoorn. Deze heeft zich met succes ingezet voor het 
behoud van deze vestingstad. De zevenpuntige ster is behouden gebleven. Alleen de twee 
toegangspoorten werden gesloopt, zowel de Waterpoort aan de haven, als de Landpoort aan de 
zuidoostzijde. Het behoud van een vestingstad is overigens geen sinecure. Hiervoor bleek al 
dat de opheffing van de vestingstatus van Willemstad een rechtstreekse bedreiging voor het 
behoud van de vesting betekende. Zoals op veel plaatsen in Nederland is gebeurd, werd de 
opheffing van de vestingstatus aangegrepen om op grote schaal stadsmuren en stadspoorten te 
slopen en om wallen te slechten en grachten te dempen. Het heeft niet veel gescheeld of de 
verdedigingswerken van Willemstad waren ook gesneuveld. Het is vooral door het toedoen 
geweest van mensen die belang hechten aan de cultuurhistorie dat dit uiteindelijk niet gebeurd 
is. De particuliere monumentenorganisatie Menno van Coehoorn heeft bij het behoud en de 
instandhouding van de vesting een zeer belangrijke rol gespeeld. Men dient zich hierbij te 
realiseren dat Nederland pas in 1961 een eerste Monumentenwet kreeg en dat pas vanaf die 
tijd rijksbescherming van monumenten mogelijk was. Vóór die tijd was het behoud 
afhankelijk van het gemeentelijke beleid. Dit was niet altijd even gunstig voor het culturele 
erfgoed, omdat gemeenten vaak onder druk stonden van andere (economische) belangen. 

Rol particuliere initiatief 
Het beschermen en instandhouden van oude vestingsteden is in sterke mate bevorderd door 
het particuliere initiatief. De Stichting Menno van Coehoorn werd in 1932 in het leven 
geroepen. Daar gingen vijf jaren van voorbereiding aan vooraf. De doelstelling van de 
stichting is het bevorderen van de instandhouding van oude buiten militair gebruik gestelde 
vestingwerken. De aanleiding werd gevormd door het opheffen van de vestingstatus van 
Naarden en Willemstad. Daar de dreiging van aantasting van de vesting Naarden het grootst 
was, richtte men zijn pijlen eerst op het behoud van deze vesting. In Willemstad was de 
situatie gunstiger, daar was de wens om de wallen te behouden uit de bevolking zelf 
voortgekomen. Er is in Nederland geen verdedigingswerk te vinden waarmee de Stichting 
Menno van Coehoorn geen bemoeienis heeft gehad, al was het slechts als object van 
onderzoek en studie. In een groot aantal gevallen heeft de Stichting geadviseerd ten aanzien 
van restauratieplannen en beplantingsplannen. Dit neemt niet weg dat er hier en daar nog wel 
onderdelen van verdedigingsstelsels verloren zijn gegaan, zoals het Fort Velsen van de 
Stelling van Amsterdam of de Oostbatterij in Den Helder. Dit particuliere initiatief is geen 
overbodige luxe geweest. Dat blijkt ook uit de noodkreet aan het einde van het gedenkboek 
dat ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting is verschenen. ‘Er valt nog 
veel te doen; in het bijzonder nu de overheid noodgedwongen taken moet laten liggen, zal er 
meer dan ooit behoefte bestaan aan particuliere inzet tot bescherming van cultuurgoed en 
natuurbezit’.  

7.6 Slot 

Willemstad laat een wat ambivalent gevoel achter. Natuurlijk is de stad een fantastisch 
voorbeeld van een barokke vesting, maar tegelijkertijd is het ook een plaats wiens historie het 
leven van vandaag de dag niet helemaal aan kan. Een paar symptomen zijn de (speculatieve) 
leegstand, de penetratie van de auto in de vesting, de toeristische uitmonstering, de tamelijk 
grootschalige parkeervoorzieningen binnen en buiten de vesting en de relatieve dominantie 
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van de jachthaven. Er is een spanning tussen het cultuurhistorische behoud, het beantwoorden 
aan hedendaagse wensen van bewoners en de verlangens vanuit de hoek van het 
(water)toerisme. Het gevolg is dat de vesting een soort midden houdt tussen 
openluchtmuseum en havenplaats. Het lijkt erop dat de strijd die aanleiding gaf tot de 
toenmalige vesting, nu een ander karakter heeft gekregen. De discussies in de gemeenteraad 
toen de vesting nog een eigen gemeente was, zullen ongetwijfeld steeds gevoerd zijn vanuit 
uiteenlopende visies op de plaats: behoud van de bestaande structuur of aanpassing aan het 
hedendaagse leven. Het uiteindelijke resultaat is een beetje halfslachtig. 
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Palladiaanse Architectuur 

In 1509 volgde Hendrik VIII zijn vader op als koning van Engeland. Hij trouwde met 
Catharina van Aragon, maar deze kon hem geen zoon schenken. Hij verzocht paus Clemens 
VII om het huwelijk te ontbinden, om met Anna Boleyn te kunnen trouwen. De paus weigerde 
dit en als reactie daarop riep Hendrik VIII zich uit tot hoofd van een nieuwe, Engelse 
staatskerk en liet hij in 1533 de scheiding uitspreken door de bisschop van Canterbury. Zo 
ontstond een breuk met Rome. De vorst hief de kloosters in Engeland op en confisqueerde 
hun bezittingen. Elisabeth I, de dochter van Hendrik VIII en Anna Boleyn, besteeg de troon in 
1558. Ze liet het parlement de 'Act of Supremacy' bevestigen volgens welke alle bisschoppen 
trouw moesten zweren aan het staatshoofd als hoogste gezagsdrager van de kerk. In 1563 
werden de '39 Artikelen des geloofs' afgekondigd die de grondslag van de Anglicaanse Kerk 
zouden vormen. De bisschoppelijke hiërarchie bleef gehandhaafd, evenals een deel van de 
katholieke liturgie; het gebruik van het Latijn en het priestercelibaat werden afgeschaft. In 
1570 werd Elisabeth officieel geëxcommuniceerd door de paus. Zij overleed in 1603 zonder 
een rechtstreekse erfgenaam na te laten. Jacobus I besteeg de troon en vervolgens zijn zoon 
Karel I. Zij probeerden in Engeland een absolute monarchie te vestigen. Londen en het 
parlement kwamen hiertegen in opstand en koning Karel I verliet de hoofdstad. Er brak een 
burgeroorlog uit. De royalisten werden verslagen en de koning werd ter dood veroordeeld. Er 
werd een republiek gesticht onder leiding van Cromwell, welke al spoedig in een dictatuur 
veranderde.  

Soms wordt architectuur sterk bevorderd door bijzondere gebeurtenissen. Die kunnen van een 
positieve of van een negatieve aard zijn. Economische en intellectuele voorspoed dragen 
dikwijls bij tot bouwactiviteiten en tot een gunstig architectuurklimaat. Er zijn helaas ook 
oorlogen, stadsbranden, aardbevingen, overstromingen en dergelijke die weliswaar in eerste 
instantie grote schade aanbrengen, maar daarna nopen tot wederopbouw. In 1666 brak in 
Londen een grote brand uit die de stad bijna geheel in as legde. Zulke momenten bieden 
architecten onvermoede kansen. Dat gold voor Inigo Jones en Christopher Wren. Een bezoek 
aan Italië bracht Jones in contact met het werk van Palladio. Na zijn terugkeer werd hij als 
verantwoordelijke aangesteld voor de bouw en het onderhoud van de koninklijke residenties. 
Zo ontwierp hij het bekende Banqueting House in Londen, dat de invloed van Palladio 
duidelijk verraadt. Wren was zeer gecharmeerd van dit gebouw en raakte langs die weg sterk 
onder de invloed van het werk van Palladio. Zijn grote opdracht was de herbouw van de St 
Paul’s Cathedral in Londen, die door de genoemde stadsbrand bijna volledig verloren was 
gegaan. Dit immense kerkgebouw heeft veel stijlkenmerken van het Palladionisme. 

De architectuur van Palladio heeft een immense invloed gehad op de westerse architectuur, 
vooral in Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten. Palladio blies de klassieke architectuur 
uit Griekenland en Rome nieuw leven in door een uitgebreide studie te maken van de 
restanten van de Romeinse bouwwerken in Rome. Hij publiceerde zijn bevindingen, samen 
met eigen, nieuwe ontwerpen in het bekende boek ‘I Quattro Libri dell’Architettura’. Latere 
architecten die in de traditie van Palladio werkten, citeren zijn architectuuridioom uitgebreid: 
klassieke zuilen, pilasters, frontons, balustrades, loggia’s, koepels, serliana, beeldhouwwerk 
en dergelijke. Deze architectuurtaal is vooral toegepast bij kerken, paleizen, landhuizen, 
regeringsgebouwen en universiteitsgebouwen.  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8. Londen: Saint Paul’s Cathedral 

Wren’s strijd over de herbouw van Londen 

Elke stad roept associaties op. Een aantal daarvan heeft te maken met het stereotype beeld dat 
men van die stad heeft. Londen wil zeggen: dubbeldekkers, Bobbies, fish and chips, bolhoed, 
zwarte taxi, keurige rijen wachtenden bij de bus, pint, pubs en zondagsrust. Liefhebbers van 
stedenbouw en architectuur hebben hun eigen associaties. Zij denken bij Londen aan: Tower 
Bridge, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big 
Ben, Hyde Park en Buckingham Palace. Het imago van Londen wordt de laatste jaren ook 
bepaald door moderne architectuur. Geïnteresseerden op dit gebied denken dan aan de 
Docklands, Lloyd’s Building, National Gallery, Clore Gallery, Tate Modern, Millennium 
Bridge en bijvoorbeeld Waterloo Station. Hoe opvallend en beeldbepalend sommige projecten 
van moderne architectuur in Londen ook mogen zijn, toch wordt het stadsbeeld nog in sterke 
mate bepaald door historische relicten. Eén van de meest in het oogspringende gebouwen is 
ongetwijfeld de St Paul’s Cathedral. Deze kerk bepaalt al meer dan drie eeuwen de silhouet 
van de stad, zij het dat de concurrentie op dit vlak de laatste jaren zeer groot is geworden. De 
bekende classicistische en barokke architect Sir Christopher Wren kreeg in 1666 de opdracht 
een nieuwe kerk te bouwen op de plek waar de oude kerk in vlammen opging. De structuur en 
opbouw van de nieuwe kerk verraden de invloed van de bekende Italiaanse classicistische 
architect Palladio.  

8.1 Een stukje geschiedenis 

De naam Londen is afkomstig van het Keltische woord Llyn-Din, wat ‘vesting aan het meer’ 
betekent. De vroege bewoners bouwden namelijk een versterkte plaats in een moerassig 
gebied, waar de rivier de Theems stroomde. Zoals in veel plaatsen in Europa, deden ook hier 
de Romeinen hun invloed gelden. Zij bouwden de bestaande vesting uit en maakten het tot 
een belangrijke plaats van de provincie Britannia. Ze bouwden een brug over de Theems en 
maakten gebouwen volgens eigen traditie: een forum, tempels, openbare gebouwen en villa’s. 
Door de ineenstorting van het Romeinse Rijk raakte de nederzetting in verval. In het midden 
van de vijfde eeuw vielen Angelen, Saksen en Jutten binnen. De Angelsaksen werden later 
gekerstend. Het bisdom Londen werd gesticht en de eerste versie van de St Paul’s kathedraal 
werd gebouwd. Vikingen kwamen en werden verdreven. Een belangrijk keerpunt vormde de 
oversteek van een Normandisch leger onder Willem de Veroveraar in 1066. Hij versloeg de 
Engelsen in de slag bij Hastings en werd tot koning gekroond. Frans werd de officiële 
voertaal en bleef dat voor de hogere kringen vele eeuwen. Londen wist zich privileges te 
verwerven, wat een aantasting betekende van de koninklijke macht. Hendrik VIII raakte in 
conflict met Rome vanwege zijn echtscheiding. Dit leidde tot een breuk met de Roomse kerk 
en de vorming van de Anglicaanse kerk. Londen kende een sterke economische expansie 
onder Elisabeth I. In 1666 woedde in Londen een grote stadsbrand en Sir Christopher Wren 
kreeg de opdracht de City te herbouwen. De eeuw van Koningin Victoria (negentiende eeuw) 
stond in het teken van de Industriële Revolutie. De politieke macht verschoof geleidelijk van 
de aristocratie naar de nieuwe, opkomende burgerklasse. De twee grote wereldoorlogen 

!  2



brachten aan Londen grote schade toe. Het naoorlogse Londen is geheel van gedaante 
veranderd. De wederopbouw moest snel gebeuren, waarbij de architectonische zorgvuldigheid 
te wensen over liet. Wolkenkrabbers bepalen de huidige silhouet van Londen. De grote koepel 
van de St Paul’s Cathedral heeft veel concurrentie gekregen. De huidige stad Londen heeft 
vele miljoenen inwoners en is één van de grote metropolen van de wereld. 

8.2 Londen en het Classicisme 

Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar Londen heeft op architectuurgebied belangrijke 
Italiaanse invloeden ondergaan, vooral van Andrea Palladio. Deze uit Vicenza afkomstige 
architect maakte reizen naar Rome en bestudeerde daar de architectuur uit de Antieke 
Oudheid. Dit resulteerde in een reisgids langs de architectuur van het antieke Rome: 
‘L’Antichità di Roma’ (1554). Hij was een grote aanhanger van de leer van Vitruvius. Als 
veertiger ontwierp hij villa’s en paleizen. Later kreeg hij ook publieke opdrachten. Behalve 
villa’s, paleizen en publieke gebouwen, ontwierp hij ook kerken en kerkfaçades. In 1570 
publiceerde hij vier boeken over architectuur, de zogenaamde ‘I Quattro Libri 
dell’Architettura’. Boek I gaat over de ontwerpopgave, wat er voor moet worden bestudeerd 
en van welke inzichten uit de antieke Oudheid men hierbij gebruik kan maken. Boek II en 
Boek III zijn catalogi van zijn eigen werk. Boek IV bevat een aantal klassieke 
architectonische verhandelingen. De boeken zijn helder geschreven en rijk geïllustreerd. De 
behandelde voorbeelden bevatten een plattegrond, een aanzicht en een doorsnede. Ze zijn 
voorzien van de afmetingen en van verklarende teksten. 

Stijlkenmerken 
Palladio’s werk kan men als classicistisch bestempelen. Wat zijn de karakteristieken van zijn 
werk? Vanwege zijn voorliefde voor de antieke architectuur gebruikte Palladio veel klassieke 
motieven. Hij maakte veelvuldig gebruik van zuilen met Dorische en Ionische kapitelen, van 
pilasters en hoekpilasters, van friezen en architraven, van driehoekige frontons, van 
balustrades en loggia’s, van vensters met omlijstingen en van rustiek werk. Veel van zijn 
gebouwen zijn versierd met beelden, die veelal op de dakranden of op de frontons zijn 
geplaatst. In zijn villa’s werkte hij bovendien met grote trapopgangen en met voorhallen die 
ondersteund worden door zuilen. De structuur van zijn gebouwen is strak en helder: het gaat 
veelal om vierkanten, rechthoeken en cirkels. Ze kennen een vaste maatvoering: 1:2, 2:3 of 
3:4.  

Invloed 
Er zijn weinig architecten die zoveel nagebootst zijn als Palladio en dat terwijl hij zelf 
kampioen was in het nabootsen. Zijn invloed gaat over de hele wereld en door alle eeuwen 
heen. Opvallend is dat die invloed niet alleen geldt voor de ‘oude’ wereld, maar ook voor de 
‘nieuwe’ wereld. De Amerikanen bijvoorbeeld waren (en zijn) dol op het Classicisme. Wie 
een universiteit in de Verenigde Staten bezoekt, waant zich in Italië, Frankrijk of Engeland. 
De classicistische gebouwen en het classicistische idioom zijn daar doorgaans rijk 
vertegenwoordigd. Köster heeft een boek gewijd aan ‘Palladio in Amerika’. Daarin toont hij 
aan dat het classicistische bouwen in Amerika, sinds de introductie ervan aan het einde van de 
zeventiende eeuw, een zeer opvallende continuïteit vertoont. Zelfs tot en met de 
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postmodernisten aan het einde van de twintigste eeuw, die het Classicisme als het ware 
opnieuw vorm en inhoud hebben gegeven. Maar ook in Europa is de invloed van Palladio 
groot. Een illustratief voorbeeld van de manier waarop zijn werk is voortgezet, is in Londen te 
vinden. Ik bedoel de St Paul’s Cathedral; een product van één van de belangrijkste Engelse 
architecten, te weten Wren. 

8.3 Sir Christopher Wren  

Sir Christopher Wren werd in 1632 in East Knoyle, Wiltshire geboren en overleed in 1723 in 
Hampton Court. Zijn vader was decaan van Windsor en had een nauwe band met de top van 
de Anglicaanse kerk. Hij bezocht de prestigieuze Westminster school en studeerde daarna 
onder andere in Oxford. Aanvankelijk was Wren vooral in de natuurwetenschappen 
geïnteresseerd. Het scheen dat hij een groot talent was, want niemand minder dan Newton 
beschouwde hem als de expert bij uitstek op het gebied van de geometrie. In 1657 werd hij 
benoemd tot hoogleraar in de astronomie aan de Universiteit van Londen en in 1661 op 
eenzelfde leerstoel in Oxford. Zijn architectonische carrière begon in 1663, hij was toen 31 
jaar jong, toen hij door de Royal Commission werd gevraagd om te adviseren over de 
restauratie van de oude St Paul’s Cathedral. Tijdens een reis naar Frankrijk in 1665-1666 
onderging hij invloed van de Franse architecten Mansart en Le Vau. Hij bezocht de 
belangrijke koepelkerken van Parijs, wat in zijn latere werk duidelijk tot uitdrukking komt. In 
1669 werd hij supervisor bij de herbouw van de stad Londen na de grote stadsbrand. Hij 
maakte voor Londen een utopisch wederopbouw plan, maar dit plan werd afgewezen. Toch 
was zijn invloed op de herbouw van de stad groot, wat onder andere blijkt uit de bouw van de 
nieuwe St Paul’s Cathedral en 52 stadskerken die hij in een periode van enkele decennia 
ontwierp. Zijn werk is qua stijl nogal gevarieerd. Het gaat van gotiserend tot Italiaans 
barokkiserend. De torens en koepels van de kerken zijn het meest imponerend. In een aantal 
gevallen werden deze pas vijftien tot twintig jaar later gebouwd. De meeste indruk heeft hij 
op het nageslacht gehad door zijn classicistische ontwerpen. Een mooi voorbeeld hiervan is de 
St Paul’s Cathedral. 
    

8.4 St Paul’s Cathedral 

Zoals gezegd, werd de oude St Paul's kerk tijdens de grote stadsbrand van 1666 volledig 
verwoest. Het ging om een gotisch bouwwerk, waarvan de afmetingen zelfs groter waren dan 
die van de huidige kerk. Daarvoor had er een Romaanse kerk gestaan en het schijnt dat er 
daarvoor zelfs nog een kerk heeft gestaan die teruggaat tot het begin van de zevende eeuw. In 
1668 kreeg Christopher Wren de opdracht voor de wederopbouw van de kerk. Deze opdracht 
heeft hem veel hoofdbrekens gekost. Wren heeft heel wat ontwerpen moeten maken en heeft 
permanent strijd moeten voeren om zijn ontwerpen geaccepteerd te krijgen. Zijn 
oorspronkelijk ontwerp in de vorm van een Grieks kruis werd door de kerkelijke commissie 
belast met de begeleiding van de bouw, verworpen. Na allerlei gebakkelei werd uiteindelijk 
ingestemd met het zogenaamde ‘Warrant Design’, een kerk in de vorm van een Latijns kruis, 
met een groot koor voor de dagelijkse, gezongen diensten. Dit plan werd in de periode 
1675-1710 uitgevoerd, met uitzondering van de vieringtoren. Wren verving deze - na veel 
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discussie - door een koepel. Wren is een van de weinige ontwerpers van een kathedraal die 
tijdens zijn leven de voltooiing ervan heeft meegemaakt. De kathedraal is in zijn 
hoofdopbouw een compromis tussen een langschipkerk en een centraalbouw. Dit compromis 
is het best zichtbaar bij de vieringkoepel, die bijna in het midden van het schip is geplaatst. 

Koepel 
Het meest opvallende van de kerk is de koepel, die tot een hoogte van 111 meter reikt. Deze is 
geplaatst op een classicistische middenrotonde. De koepel is eigenlijk de meest opvallende 
architectonische prestatie, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant. Hij zorgt voor een 
geleding van de massa en weet ook de verschillende vormgevingselementen met elkaar te 
verbinden. De trechtervormige koepel bereikt samen met de lantaarn een totale hoogte van 
113 meter. De koepel bestaat uit drie schillen: een binnenkoepel die door zijn hoogte de 
kerkbezoekers imponeert en een buitenkoepel die nog veel hoger is. Om de zware stenen 
lantaarn (850 ton) te dragen heeft Wren een derde schil toegevoegd, bestaande uit een hoge 
kegel van baksteen, die nóch van binnenuit, nóch van buitenaf te zien is. De koepel is door 
zijn bijna halve bolvorm eerder renaissancistisch, dan Barok. Men kan de koepel van dichtbij 
bekijken, maar daarvoor moet men wel veel trappen lopen. Aan de voet van het cilindrische 
deel waar de koepel op rust, bevindt zich de zogeheten ‘Whispering Gallery’. Als men nog 
wat meer trappen loopt, wordt men voor de inspanning beloond. Men komt dan namelijk uit 
op de ‘Golden Gallery’ aan de voet van de lantaarn van de koepel.  
  
Exterieur 
Het westwerk wordt gevormd door een trappenpartij met een portikus die gesteund wordt 
door paarsgewijs geplaatste Corinthische zuilen. De verdieping wordt bekroond door een 
timpaan met reliëfs, de bekering van Paulus uitbeeldend. Aan beide zijden van de ceremoniële 
ingang zijn in 1707 door Wren massieve torens toegevoegd. Rondom de kerk is een twee 
verdiepingen hoge bebouwing aangebracht. Deze is versierd met pilasters, geplaatst op rustiek 
werk. Bovenop is in 1718 (tegen de zin van Wren) een balustrade geplaatst. De bovenste 
verdieping is een valse muur met lege nissen in plaats van ramen. De luchtbogen van de kerk 
worden op deze manier aan het zicht onttrokken. Een gevolg is wel dat daardoor de 
basiliekopbouw van de kerk niet goed te herkennen is. De kerk is in classicistische stijl met 
barokke elementen uitgevoerd. Ondanks de barokke elementen wordt de kerk beschouwd als 
het belangrijkste gebouw van het Engels Classicisme. De verschillende delen van de kerk zijn 
stilistisch van elkaar gescheiden en worden per blok met elkaar in verbinding gebracht. 
Daardoor krijgt de kerk een zakelijk karakter. De kerk kan zich qua technische finesses meten 
met de Sint Pieter in Rome en de Dom van Florence. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
overleefde de kerk twee voltreffers, terwijl de bebouwing eromheen volledig werd verwoest. 

Interieur 
De kathedraal heeft drie beuken. In het middenschip heeft men een fraaie doorkijk naar de 
open ruimte onder de grote koepel en naar het langgerekte koor met omgang. Onder het koor 
bevindt zich een crypte met grafmonumenten van veel beroemdheden, zoals die van 
Wellington, Nelson, Turner en Wren zelf. Bij de tombe van Wren staat een opschrift dat de 
bescheidenheid van de architect illustreert: ‘Zoekt u een monument? Kijk naar het gebouw 
om u heen!’ Het interieur van de kathedraal is zeer rijk. Ik noem een paar opvallende zaken: 
de zeventiende-eeuwse koorbanken in houtsnijwerk van Gibbons, de smeedijzeren 
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koorhekken van Jean Tijou, de door Thornhill tegen het koepelgewelf geschilderde taferelen 
uit het leven van Paulus, het grote ruiterstandbeeld (Wellington Memorial) en het 
grafmonument van John Donne (deken van de kathedraal) dat uit de oude Sint Paul werd 
gered. 

  
8.5 Andere werken van Wren 

Wren heeft een tamelijk omvangrijk oeuvre nagelaten. Wat van zijn werk is overgebleven, 
kunnen we allemaal in Engeland vinden. Hij is, buiten zijn reis naar Frankrijk, nooit in het 
buitenland geweest en heeft uit het buitenland ook nooit opdrachten gekregen. In welke 
steden moeten we zijn gebouwen zoeken? In de eerste plaats Londen, waar naast de St Paul’s 
kathedraal, ook andere kerken te vinden zijn, zoals St Bride in Fleet Street, St Mary at Hill en 
de St Martin Ludgate. Zijn meest imposante werk staat echter in Greenwich, namelijk het 
barokke Royal Hospital. Hij voltooide hier in de periode 1696-1716 het ziekenhuis waaraan 
John Webb in 1664-1669 was begonnen. Hij ontwierp de zogenaamde Karel II-vleugel, die 
door Watkin wordt getypeerd als een baanbrekend barok werkstuk. Met lange colonnades van 
gekoppelde zuilen schiep Wren een fantastisch doorzicht op de koepels van de kapel en op de 
Painted Hall. 

Verder ontwierp hij monumentale openbare gebouwen en paleizen in Whitehall (Whitehall 
Palace), Winchester (Winchester Palace) en Hampton Court (Hampton Court Palace). De 
eerste twee zijn verloren gegaan en van Hampton Court Palace is alleen een deel bewaard 
gebleven. Al deze gebouwen werden ontworpen in opdracht van het koninklijke bouwbureau. 
Hij heeft ook enkele gebouwen ontworpen in opdracht van particulieren of particuliere 
instellingen, zoals het Marlborough House in Londen, de bibliotheek van het Trinity College 
in Cambridge en de Tom Tower van de Christuskerk in Oxford. 

8.6 Prince Charles’ voorliefde  

Het is bekend dat Engelsen van tradities houden. Zij houden ook van bouwtradities. 
Classicisme en Victoriaanse bouwkunst genieten de voorkeur. Met moderne architectuur 
hebben ze niet zo veel op. Illustratief daarvoor is de strijd die gevoerd is rondom de 
uitbreiding van het V&A-museum (Victoria & Albert Museum). Daniel Libeskind’s ontwerp 
‘The Spiral’ heeft de stad in rep en roer gebracht. Het Koninklijk Huis laat zich in zulke 
discussies niet onbetuigd. Sommige leden van de koninklijke familie hebben een uitgesproken 
mening over moderne architectuur. Prins Charles liet zich enkele jaren geleden alles behalve 
lovend uit over de verworvenheden van de moderne architectuur. In een van zijn speeches zei 
hij dat de moderne architectuur minstens even veel schade aan het stadsbeeld van Londen 
heeft toegebracht als de bombardementen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Hij doelde 
vooral op de bouw van in zijn ogen smakeloze, silhouetaantastende hoogbouw en op 
kantoorgebouwen die elke architectonische verfijning misten. Eén van de meest omstreden 
gebouwen is de British Library van Colin St John. Deze ontwerper heeft de weinig 
benijdenswaardige reputatie verworven van ‘de architect van de grootste Britse catastrofe’. 
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Daarbij moet worden opgemerkt dat het juist Prins Charles was die in 1982 de eerste steen 
legde voor dit gebouw.   

8.7 Slot 

Het huidige stadsbeeld van Londen wordt sterk beïnvloed door het werk van Sir Christopher 
Wren. De kans die hij had om het gezicht van Londen opnieuw te bepalen, heeft hij niet 
onbenut gelaten. De St Paul's Cathedral is daarvan het tastbare bewijs. De herbouw van deze 
kerk is echter niet zonder problemen verlopen. Wren heeft heel wat strijd moeten voeren om 
zijn ideeën te verwezenlijken. De St Paul's verraadt de invloeden van Palladio, maar door de 
tussentijdse aanpassingen van de ontwerpen zijn er ook andere stijlelementen in het gebouw 
toegepast. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd de City van Londen zwaar getroffen 
door Duitse bombardementen. De grote objecten zijn gerestaureerd en daartoe behoort ook de 
St Paul’s kathedraal van Wren. Het huidige Londen ondergaat momenteel een nieuwe – 
misschien nog wel indringender – transformatie. Zeker in de jaren tachtig en negentig van de 
twintigste eeuw is, om de economie nieuw leven in te blazen, veel ruimte gelaten aan 
marktpartijen. Dat heeft mooie, maar ook afschuwelijke gebouwen opgeleverd. Een bezoek 
aan Londen is niet compleet zonder een bezoek aan het museum Tate Modern, op de 
zuidoever ten oosten van Waterloo Station. De oude energiecentrale heeft een nieuwe 
bestemming gekregen. De architectuur was in handen van de Baselse architectencombinatie 
Herzog & De Meuron. Behalve Tate Modern zijn er veel andere moderne gebouwen, c.q. 
architectuurattracties bijgekomen, bijvoorbeeld het Millennium Wheel, de door Forster 
ontworpen aluminium voetbrug over de Theems, Waterloo Station, het Great Eastern Hotel bij 
Liverpool Street Station en de Jubilee Metrolijn. Een bezoek aan de Docklands is voor in 
architectuur geïnteresseerde lieden eveneens een verplichting. 
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Neo-Oriëntalistische Architectuur 

Opstandige Amerikaanse kolonisten verenigden zich voor een gezamenlijke strijd tegen 
Engeland. Deze Onafhankelijkheidsoorlog vond plaats in 1776. In de tekst van de 
Onafhankelijkheidsverklaring verscheen voor het eerst de term 'United States of America'. In 
Frankrijk brak een revolutie uit waarbij het oude regime door een nieuw werd vervangen. Na 
de Franse Revolutie kwam Engeland in oorlog met Frankrijk. In 1802 werd de vrede van 
Amiens gesloten die een einde moest maken aan een conflict dat al tien jaar duurde. De 
wapenstilstand was echter van korte duur. Bonaparte beloofde een meedogenloze strijd tussen 
zijn land en Engeland dat de wereldzeeën beheerste. De Engelsen wonnen de zeestrijd bij 
Trafalgar. Napoleon Bonaparte probeerde vervolgens Engeland op de knieën te krijgen door 
producten vanuit Engeland te boycotten. De zoon van George III, de latere George IV, kreeg 
de artsen van zijn vader zo ver dat zij hem officieel ontoerekeningsvatbaar verklaarden. Tot de 
dood van zijn vader zou hij het regentschap op zich nemen. 

Koning George IV, die jarenlang de Prince Regent heette, was iemand met een uitgesproken 
smaak en wist slecht maat te houden of het nu ging om de aanschaf van kunstvoorwerpen, het 
tot zich nemen van voedsel of relaties met vrouwen. Hij had veel amoureuze affaires en leidde 
een tamelijk losbandig leven. Dat kostte veel geld, wat hem in grote financiële problemen 
bracht. Door zijn schranspartijen nam zijn lichaamsgewicht enorm toe en kon hij zich 
nauwelijks meer bewegen. Zijn belangstelling voor kunst leidde ertoe dat hij van alles en nog 
wat ging verzamelen. Hij legde de basis voor een oorspronkelijke Engelse stijl, de Regency-
style. Hij had echter ook een grote interesse voor kunst uit andere landen, vooral uit het 
Antieke Griekenland en uit China en India. Hij legde een collectie chinoiserieën aan en liet 
een paviljoen in de badplaats Brighton bouwen in mogol-arabische stijl. De ontwerper 
daarvan was de architect John Nash, die zich daarbij baseerde op een vroeger ontwerp. Dit 
exotisch ogende gebouw met koepels, minaretten en hoefijzervormige bogen van 
filigraanwerk, was in constructief opzicht zeer modern. Het bestond namelijk uit een stalen 
skelet.   

De ontdekking van het Verre Oosten, de verovering van buitenlandse koloniën en de 
intensivering van de handel met ver gelegen gebieden, stimuleerden de belangstelling voor de 
kunst uit die gebieden. Allerlei kunstvoorwerpen werden als curiositeit meegenomen naar het 
moederland. Afbeeldingen, kleurenschema's, compositie, materiaalgebruik, aard van de 
voorwerpen en dergelijke verschilden sterk van wat men in Europa gewend was. Veel van de 
exotische kunst werd verzameld en werd getoond aan verwanten, vrienden en kennissen, met 
alle erbij horende 'trotse' verhalen. Tot die kunstvoorwerpen behoorden porseleinen vazen, 
serviesgoed, zijden wand- en tafelkleden, stoelen, tafels en kasten gemaakt van bijzondere 
houtsoorten, kroonluchters enzovoort. Ook ontstond een grote belangstelling voor de 
architectuur uit die streken, vooral de specifieke stijlkenmerken, zoals uivormige koepels, 
minaretachtige bekroningen, oosterse kantelen en arcades. Die inspiratie voor de oriëntaalse 
kunst werd bevorderd door de aantrekkingskracht die boeken hadden waarin via romantische 
beelden een voorstelling werd gegeven van hoe het er in den vreemde was. 
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9. Brighton: Royal Pavilion 

Nash’s strijd om de goede smaak  

Zelf vind ik het prettig om als voorbereiding op een reis alvast enige literatuur over dat 
reisdoel door te nemen. Over Groot-Brittannië zijn bibliotheken vol geschreven: over de 
geschiedenis, het koninklijke huis, Londen, de Midlands, de Engelse Rivièra, de pubs en 
noem maar op. De Amerikaan Bill Bryson heeft jarenlang als journalist in Engeland gewerkt. 
Zijn ervaringen heeft hij vastgelegd in het boek ‘Notes from a Small Island’. Hierin beschrijft 
hij niets ontziend, maar met veel humor, liefde en begrip hoe een van de beschaafdste landen 
ter wereld dreigt te verloederen. De Britse cultuur wordt venijnig gefileerd: het ‘English 
breakfast’, de ‘bloemrijke’ hotelkamers, de betweterige conversaties, het aanharken van de 
eigen tuin, de gehechtheid aan tradities, de winkels waar het onderscheid tussen kunst en 
kitsch moeilijk te maken is, het cricketspel met zijn ondoorgrondelijke regels, de 
onbetrouwbare treinverbindingen, enzovoort. Aan het einde van zijn boek verzucht hij: ‘Wat 
een raadsel zal Groot-Brittannië lijken voor historici die later zullen terugblikken op de 
tweede helft van de twintigste eeuw. Het is een land dat een nobele oorlog heeft gevoerd en 
gewonnen, een machtig wereldrijk ontmanteld heeft op over het algemeen welwillende en 
verlichte wijze, een vooruitblikkende welvaartsstaat in het leven heeft geroepen – kortom, 
vrijwel alles goed heeft gedaan – en vervolgens de rest van de eeuw zichzelf beschouwd heeft 
als een chronische mislukking.’ Groot-Brittannië ondergaat grote veranderingen. Dat is vooral 
in de grote steden goed te merken. Armoede en verloedering zijn daar geen uitzondering. Het 
Engelse platteland is ook niet stil blijven staan. Toch zijn daar nog veel plekken te vinden die 
de indruk wekken dat de tijd stil heeft gestaan. De zuidkust is al geruime tijd een geliefkoosde 
plek voor Britse toeristen. Ook buitenlanders hebben de charme van de badplaatsen aan de 
zuidkust ontdekt. Ik ben op weg naar Brighton, naar één van de meest bekende Engelse 
badplaatsen op het ‘kleine eiland’.  

9.1 Brighton 

Brighton is een middelgrote stad, waar het leven in belangrijke mate wordt beheerst door het 
kusttoerisme. De geschiedenis van Brighton gaat terug naar neolithische tijden. Toen Willem 
de Veroveraar in 1066 de slag bij het nabijgelegen Hastings won, was Brighton (toen geheten 
Brighthelmstone) al een vissersdorpje. De opdringende zee en een grote storm in 1705 vaagde 
de kleine nederzetting echter bijna geheel van de kaart. In 1750 wees de arts Dr. Russell op de 
heilzame werking van zeewater en zeelucht. Patiënten werden naar Brighton gestuurd. Een 
verblijf in deze plaats werd zeer populair: er ontstond een badplaats. Er kwamen talrijke 
voorzieningen voor de badgasten. Ook de Prins van Wales, de latere koning George IV, werd 
door de luxe en glamour van Brighton aangetrokken. Hij liet hier het Royal Pavilion bouwen, 
een gebouw dat nog altijd het ‘landmark’ bij uitstek van de stad is.  

Stedenbouwkundige structuur 
Brighton, met het aangrenzende Hove, wordt stedenbouwkundig sterk bepaald door het 
langgerekte zeefront. Twee pieren steken de zee in. De ene, de Brighton Pier, is levendig met 
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kermisachtige attracties en brandde recent gedeeltelijk af. De andere, de Victoriaanse West 
Pier, is enkele jaren geleden gedeeltelijk ingestort. Aan de kustweg, de Kings Road, bevinden 
zich luxueuze hotels, zoals de Grand en het Hilton. Een langgerekte wandelpromenade strekt 
zich uit langs de kustlijn van Brighton en Hove. Opvallende elementen zijn de 'squares' en de 
'crescents', die haaks op de boulevard zijn geplaatst. Ze bieden de bewoners een prachtig 
uitzicht op zee. Aaneengesloten parken vormen een langgerekt lint vanaf de kust naar de 
hoger gelegen stadsdelen. 

Architectonisch beeld 
Het architectonische beeld van de stad wordt sterk bepaald door enkele opvallende 
individuele gebouwen, zoals de neogotische St Peter’s Church, het stadhuis, de smalle 
winkelstraten (the Lanes) met hun kleine huisjes, het Brighton Aquarium en de wit gestuukte 
herenhuizen langs de parken. Maar dit alles valt een beetje in het niet bij het symbool bij 
uitstek van de stad, het Royal Pavilion. Dit markante gebouw werd ontworpen door de 
vermaarde architect John Nash.  

9.2 John Nash 

John Nash werd in 1752 geboren als zoon van een molenbouwer in Lambeth. Hij werd 
opgeleid door de Engelse architect Robert Taylor, maar ging al snel als zelfstandig architect 
werken. In 1780 bouwde hij in Londen huizen met een stucfaçade, dat voor die tijd nieuw 
was. Financieel liep het echter allemaal niet zo goed: in 1783 werd hij bankroet verklaard. Hij 
trok zich terug in Wales en leerde daar de landschapsarchitect Repton kennen. Samen 
ontwierpen ze grote landhuizen. Daarbij pasten ze een gevarieerde ideeën- en vormentaal toe: 
klassiek, Italiaanse stijl, burchtstijl, landhuizen met strodaken en oosters georiënteerde 
architectuur. De ontwerpen representeren de landschappelijke, pittoreske stijl in de 
architectuur. De opbouw van de panden is asymmetrisch en er wordt een groot accent gelegd 
op de silhouetwerking. Hij heeft in Londen de bekende Regent Street met het Regent’s Park 
ontworpen. Hij paste hier het stedenbouwkundig thema van de ‘crescent’ toe: een 
halfcirkelvormig geheel van aaneengesloten, paleisachtige privépanden. De façaden zijn met 
stucwerk bekleed. Hij ontwierp ook Trafalgar Square, Clarence House, Carlton House Terrace 
en de eerste fase van Buckingham Palace in Londen. Toen de populariteit van koning George 
IV, zijn belangrijkste opdrachtgever, inboette, kwam ook hij in moeilijkheden. Hij werd van 
oneerlijke praktijken beticht. Zijn loopbaan eindigde met de dood van de koning in 1830. Hij 
werd ontheven van zijn functie als algemeen inspecteur voor bouwzaken. Hij overleed in 
1835.  

9.3 Pittoreske stijl 

De Britse architectuur was in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw niet alleen een 
kwestie van het ontwerpen van een gebouw. Vaak vormde ook de directe omgeving een 
integraal onderdeel van het ontwerp. Er waren architecten die zich specialiseerden op het 
gebied van tuinen en parken. Kastelen en landhuizen werden voorzien van prachtige tuinen in 
de Engelse landschapsstijl. Bekende tuinarchitecten uit die periode waren: Charles 
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Bridgeman, William Kent en Lancelot Brown. De laatste kreeg de bijnaam ‘Capability’, 
omdat hij elke situatie geschikt achtte om er een Engelse landschapstuin van te maken. Zijn 
motto luidde: ‘It has great capabilities’. 

Oriëntaalse inspiratie 
Er ontstond een architectuurstroming die zich wilde voegen naar de karakteristieken van het 
landschap. Wanneer de bestaande kwaliteiten onvoldoende waren, werd een nieuw Arcadië 
gecreëerd waarbij bebouwing en landschap met elkaar in harmonie waren. Schilderijen en 
tekeningen van landschapsschilders, soms ontsproten aan de fantasie, werden in de 
architectuur nagebootst. Zo ontstond een type architectuur dat wel de pittoreske stijl wordt 
genoemd. Groot-Brittannië bezat vroeger veel koloniën. Ook de architectuur uit die landen 
vormde een inspiratiebron. India was één van de Britse koloniën. John Nash gebruikte de 
architectuurtaal uit dat land als vertrekpunt voor een bijzondere opdracht die hij van de 
Engelse Prince-Regent kreeg. Hij ontwierp niet alleen het nieuwe paleis (het Royal Pavilion), 
maar ook de erbij horende tuinen. 

9.4 Royal Pavilion 

Geschiedenis 
De Engelse kroonprins, later George IV, bezocht Brighton voor het eerst in 1783. Hij was toen 
21 jaar en logeerde bij zijn oom. Hij was door zijn artsen naar Brighton gestuurd om af te 
komen van de zwellingen in zijn nek. Hij vond het een prima advies want zo kon hij zich 
onttrekken aan het saaie leven aan het hof van zijn vader in Londen. Hij genoot van de zee, de 
zeelucht, het geneeskrachtige zeewater en van het gokken, de races en het theater. Zijn 
belangstelling voor het vrouwelijke schoon deed hem verlangen naar een eigen onderkomen. 
Een keukenhulp bemiddelde bij het huren van een boerderij. Zijn nogal losbandige leven 
stortte hem diep in de schulden. Hij trouwde in het geheim (en illegaal) met Maria 
Fitzherbert, een mooie, katholieke vrouw. Hij trok met haar in een andere boerderij. Toen het 
hem financieel weer beter ging, liet hij deze woning door Henry Holland in 1787 in 
neoclassicistische stijl verbouwen. Dit vernieuwde onderkomen werd het Marine Pavilion 
genoemd. Het bestond uit een centrale rotonde met aan de buitenkant een zuilengalerij en aan 
de noord- en zuidzijde een vleugel. Op aandringen van zijn vader verliet de kroonprins Maria 
en trouwde met Caroline, prinses van Brunswick. De prins liet het paviljoen in 1801-02 door 
de architect Robinson (een medewerker van Henry Holland) uitbreiden met een paar kamers. 
Toen de kroonprins in 1815 regent werd, koos hij de architect John Nash om het verblijf te 
verbouwen. Nash liet zich bij zijn plan inspireren door een niet gerealiseerd ontwerp van 
Repton uit 1808 en door een vierdelig boek ‘Oriental Scenery’ van de gebroeders Daniell, dat 
hij had geleend. Zo ontstond het Royal Pavilion in een neo-oriëntaalse stijl. De verbouw 
duurde ongeveer zeven jaren. George IV was van 1820 tot 1830 koning van Engeland. Later 
hebben ook koning William IV en koningin Victoria van het paviljoen gebruik gemaakt. De 
koningin was echter niet bepaald dol op dit gebouw. Zij verkocht het in 1850 aan de stad 
Brighton, niet nadat ze het hele interieur had laten overbrengen naar Buckingham Palace en 
Windsor Castle. In de loop der jaren heeft het paviljoen allerlei functies gehad en is er 
behoorlijk aan gesleuteld. Zo was het tijdens de Eerste Wereldoorlog hospitaal voor Indiase 
soldaten. In 1920 werd een grootscheeps restauratieprogramma opgezet, dat door de Tweede 
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Wereldoorlog onderbroken werd. Na de oorlog werd de restauratie voortgezet. Dankzij een 
besluit van Elizabeth II kon een gedeelte van het originele meubilair weer in het Royal 
Pavilion worden ondergebracht. De storm van 1987 zorgde voor een nieuwe tegenvaller, toen 
namelijk de muzieksalon beschadigd werd door een gevallen top van een minaret. Ook de 
omliggende tuinen zijn gerestaureerd, zodat het hele ensemble in ere werd hersteld. 

Présence 
Het Royal Pavilion is een exotisch gebouw dat in zijn architectuur volledig afwijkt van de 
omliggende bebouwing. Het ontwerp van Nash omvatte een complete restyling van het 
bestaande pand en een uitbreiding met nieuwe ruimten in Oriëntaalse stijl. Het Royal Pavilion 
vormt onderdeel van een complex van gebouwen waarvan enkele al eerder en andere later dan 
het paviljoen werden gebouwd. De koninklijke stallen en de rijschool werden bijvoorbeeld al 
tussen 1803 en 1808 gebouwd. Het gaat bovendien niet alleen maar om gebouwen, maar ook 
om de er bij liggende tuin. Het is een Engelse tuin met kronkelende paden, borders, 
boompartijen en een enkele vijver. Het uiterlijk van het Royal Pavilion wordt gedomineerd 
door een groot aantal uivormige koepels, tentdaken, minaretten en galerijen. Het gebouw lijkt 
rechtstreeks afkomstig uit de sprookjesbundel van ‘Duizend-en-een-nacht’. De hoofdfaçade is 
symmetrisch. Centraal een rotonde bekroond door een grote koepel. Aan beide kanten een 
langgerekte ruimte met een bogenreeks, eveneens bekroond door koepels. Daaraan gekoppeld 
is aan beide zijden een arcade aangebracht, die bekroond wordt door een puntdak en 
hoekminaretten. De verdieping is over de hele lengte versierd met oosterse kapitelen en 
filigraanwerk. Het geheel is opgetrokken uit een okerkleurige zandsteen. Vanuit technisch 
oogpunt is het interessant dat Nash om het gebouw van Holland heen een ijzeren constructie 
heeft aangebracht om op die manier de salon van een grote, uivormige koepel te kunnen 
voorzien. 

Interieur 
Voor de inrichting van het Royal Pavilion werden twee interieurarchitecten aangetrokken: 
Frederick Crace en Robert Jones. De meeste ruimten zijn door Jones ontworpen, met 
uitzondering van de muziekzaal en de galerijen voor muziek en diner die van de hand van 
Crace zijn. Bij een rondgang door het gebouw valt men van de ene verbazing in de andere. 
Alle ruimten hebben hun eigen functie en eigen inrichting. Het exotische voert de boventoon. 
Via een octogonale ruimte met een tentvormig plafond, komt men in een rechthoekige 
entreehal met groene muren en gebrandschilderde ramen met Chinese draken. Vervolgens 
komt men in een langgerekte gang die over de volle breedte van het pand loopt en waarop de 
meeste zalen uitkomen. De gang is in Chinese stijl uitgevoerd in de kleuren roze en blauw. De 
meubels zijn zowel van echt, als van imitatiebamboe. De trappen en traphekken zijn van 
gietijzer, maar wekken de indruk ook van bamboe te zijn. Het meest indrukwekkend is de 
eetzaal. Hier konden de gasten van de koning hun hart ophalen aan de pracht en praal, en aan 
de exotische sfeer. Zo is er een kroonluchter van negen meter die ongeveer duizend kilo 
weegt. In de luchter bevindt zich een grote verzilverde draak. De langgerekte tafel in het 
midden is gedekt met porseleinen serviesgoed en zilver tafelgerei. Direct naast de eetzaal is 
een dienkamer waar de gerechten werden opgesteld alvorens ze uit te serveren. Daarachter 
ligt een grote keuken die voor die tijd zeer modern was met onder andere een automatische 
spit, een inbouwfornuis en een grote set koperen ketels en pannen. De galerij naast de eetzaal 
werd na het diner gebruikt voor dans, muziek, kaartspel en het vertellen van (sterke) verhalen. 
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De ronde zaal is de salon, waarvan de wanden versierd zijn met zijdepanelen waarop Chinese 
planten- en diermotieven zijn afgebeeld. Een grote spiegel boven de schouw zorgt voor 
ruimtelijk effect. Het koepelplafond is beschilderd met wolken- en luchtpartijen. Middenin 
hangt een grote kristallen kroonluchter. Dan komt men in de dansgalerij, waar de kleur geel 
domineert. Een grappig detail vormen de gietijzeren zuilen met een kapiteel in de vorm van 
een parasol. Vanuit deze ruimte komt men in de danszaal. In 1992 gaf koningin Elizabeth 
opdracht om de wandschilderingen van Buckingham Palace naar hun oorspronkelijke plek, de 
danszaal van het Royal Pavilion terug te brengen. Hierop zijn scènes uit het Chinese leven 
afgebeeld. Tegen een van de wanden bevindt zich een orgel. De zaal wordt verlicht door 
Chinese kroonluchters. Op de begane grond bevinden zich de privé-vertrekken van koning 
George IV, later ook gebruikt door koning William IV. Op de eerste verdieping zijn de privé-
vertrekken van koningin Victoria.  

9.5 Over smaak valt te twisten 

Wie het Royal Pavilion heeft bezocht, zal er zich ongetwijfeld een oordeel over hebben 
gevormd. De een vindt het fantastisch en de ander vindt het pure kitsch. In hoeverre is er een 
universele standaard om tot een oordeel over architectuur te komen? In de architectuurtheorie 
zijn er moeizame discussies geweest over de vraag op basis waarvan iets als mooi of als lelijk 
moet worden gekwalificeerd. Volgens veel architecten is de kwalificatie mooi of lelijk vooral 
een lekenoordeel. Architecten proberen juist te vermijden om gebouwen met deze termen te 
kwalificeren. Zij spreken eerder van interessant, van uniek, van bijzonder, van markant, van 
harmonisch of van bijvoorbeeld tijdseigen of streekeigen. Dit impliceert dat zij andere criteria 
hanteren bij de beoordeling van gebouwen. Een gebouw kan interessant zijn omdat het een 
bepaalde spanning oproept. Het kan uniek zijn omdat er soortgelijke niet voorkomen. Het kan 
bijzonder zijn omdat het zich onderscheidt van het gebruikelijke. Het kan markant zijn omdat 
het specifieke details heeft. Het kan in verhoudingen en maten harmonisch zijn. Het kan een 
representant zijn van een bepaalde tijd of van een bepaalde streek. Dit alles impliceert dat er 
over de waarde van een gebouw altijd valt te twisten. Niet iedereen hanteert namelijk dezelfde 
criteria en zelfs wanneer hetzelfde criterium wordt gebruikt, zijn de meningen vaak toch nog 
verdeeld. Betekent dit nu dat elk oordeel op het gebied van de architectuur relatief is? Is er 
dan geen enkele standaard op basis waarvan men kan zeggen dat het om goede of slechte 
architectuur gaat? Woon slechts één vergadering van een welstandscommissie bij en men zal 
ontdekken dat er toch min of meer uniforme standaarden zijn. Beneden een bepaald niveau 
kan zelfs niet eens van architectuur worden gesproken. Sommige bouwplannen zijn zo 
evident in strijd met elementaire regels op het gebied van de architectuur dat ze de naam 
architectuur niet eens verdienen. Dan gaat het om zaken als bouwmassa, maat, verhoudingen, 
relatie tot de omgeving, behandeling van details en dergelijke. Met andere woorden of iets 
mooi of lelijk is minder relevant dan de vraag of iets al dan niet als architectuur kan worden 
gekwalificeerd.  

Eigenwijs 
George IV had met zulke formele commissies nog niet te maken, hoewel hij uiteraard wel zijn 
adviseurs op dit gebied had. Over het Royal Pavilion is wel heel wat woordenstrijd gevoerd. 
Mensen in zijn omgeving hebben hem uit zijn droom willen halen; zij hebben hem willen 
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afhelpen van zijn voorkeur voor exotische architectuur. De regent was echter eigenwijs en 
hield juist van het exotische. Hij heeft de strijd gewonnen met als gevolg dat men nu aan de 
zuidkust van Engeland oosterse architectuur kan aanschouwen, waarvoor men anders naar 
bijvoorbeeld India zou moet gaan. 

9.6 Slot 

Ook in de architectuur kent men het verschijnsel van het exotisme: de aantrekkingskracht van 
het vreemde. Soms kan het niet gek genoeg. Dat is een gedachte die bij veel bezoekers aan 
Brighton zal opkomen. Wat bewoog de toenmalige kroonprins van Groot-Brittannië en zijn 
architect John Nash om in dit vissersplaatsje een oriëntaals gebouw neer te zetten? Was dit de 
fascinatie voor een vreemde cultuur? Was het de wil om zich te onderscheiden? Wilde men 
choqueren? Wilde men met het gebouw epateren of wist men van gekheid niet meer wat te 
doen? Wat de beweegredenen ook zijn geweest, feit is dat het Royal Pavilion aanleiding geeft 
om over smaak te twisten. Gaat het om bouwkunst of om bouwkitsch? Wie zal het zeggen. 
Brighton is in ieder geval trots op haar icoon bij uitstek.  
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Utopische Architectuur 

De Industriële Revolutie begon in Engeland dankzij de minerale rijkdommen, zoals ijzererts 
en steenkool. De uitvinding van de stoommachine door James Watt in 1769 vond 
aanvankelijk alleen toepassing in de textielnijverheid, maar later eveneens in andere branches, 
onder andere in de mijnindustrie. Na de val van Napoleon brak ook in andere landen de 
Industriële Revolutie door. Ondanks het verzet van de 'luddites' (zo genoemd naar generaal 
Ludd), die de technische vooruitgang als een bedreiging zagen en machines stuksloegen, vond 
de nieuwe productiewijze steeds meer ingang. De concentratie van arbeiders in grote 
fabrieken vond overigens slechts geleidelijk plaats. Thuiswerk bleef een belangrijke bron van 
(neven)inkomsten. De uitbuiting van grote groepen proletariërs door een kleine groep 
kapitalisten leidde tot sociale onrust en conflicten. Stakingen werden uitgeroepen, bedrijven 
werden bezet en de eigendommen van industriëlen werden vernietigd. Verlichte geesten 
droegen ideeën aan om de woon- en leefomstandigheden van de arbeidende klasse te 
verbeteren. 

De opkomst van de industrie leidde in bepaalde delen van Europa tot wantoestanden. Eén van 
die streken was de Borinage in Zuid-België, destijds nog onderdeel van de Nederlanden, waar 
de mijnindustrie tot ontwikkeling was gekomen. Afgaande op wat Vincent van Gogh in een 
brief aan zijn broer schreef, waren de woon- en werkomstandigheden erbarmelijk: ‘De 
arbeiders aldaar zijn meestendeels lieden vermagerd en verbleekt door de koorts, en zien er 
vermoeid en uitgemergeld uit, verweerd en vroegtijdig verouderd, de vrouwen vaal en verlept 
over ’t algemeen. Rondom de mijn armoedige mijnwerkerswoningen, met een paar doode 
bomen geheel zwart berookt, en dorenheggen, mestvaalten en aschhoopen, bergen 
onbruikbare steenkool enz….’ Enkele decennia later maakte Joris Ivens samen met Henri 
Stork een documentaire film over de Borinage, waarin op indringende wijze het alledaagse 
leven van mijnwerkers in beeld werd gebracht. Ivens stelt in zijn boek ‘Autobiografie van een 
filmer’ dat de film een strijdbaar perspectief vereiste. Het werd een wapen en niet slechts een 
boeiend verhaal over een staking en de sociale gevolgen ervan voor de mijnwerkers. 

Als kinderen van de Verlichting droomden socialistisch utopisten van een ideale wereld: een 
wereld vol vrede, met harmonieuze menselijke verhoudingen, met voldoende voedsel voor 
eenieder, met een goede huisvesting, met gezondheids- en ouderenzorg, met onderwijs en 
scholing voor kinderen. Gelijkheid en broederschap waren belangrijke waarden voor de 
socialisten van vóór Karl Marx, te weten Babeuf, Maréchal en Henri de Saint-Simon. 
Experimenten met nieuwe leefgemeenschappen op socialistische basis werden op 
verschillende plaatsen in Europa en Amerika opgezet. Robert Owen stichtte de nederzetting 
New Lanark in Schotland en Claude-Nicolas Ledoux ontwierp de zoutziederij van Arc-et-
Seans in Frankrijk. Fourier en Proudhon ontwikkelden gedachten over 'phalanstères': grote 
wooncomplexen waarin harmonie en zorg voor iedereen centraal stonden. In het Petit Palais 
in Parijs hangt een schilderij van Gustave Courbet dat hij in 1865 maakte van een peinzende 
Proudhon, geflankeerd door twee kinderen die in spel en scholing verdiept zijn. Het doek 
symboliseert het idealisme van de utopisten: de harmonie tussen mensen onderling en de 
harmonie met de natuur. 
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10. Le Grand-Hornu: Industriële Utopie 

De strijd om een menswaardig bestaan 

Een bekende uitspraak luidt: ‘Pogingen om de hemel op aarde te realiseren, hebben geleid tot 
de hel’. Ook in de architectuur zijn dit soort pogingen ondernomen, vooral in de periode van 
de vroege industrialisatie. De slechte woon- en werkomstandigheden van de arbeidende klasse 
brachten filantropen en verlichte geesten ertoe om ideeën te ontwikkelen over een ideale 
nederzetting. Veel van de ideeën bleken achteraf niet te verwezenlijken of leverden niet het 
gewenste resultaat op; reden om de uitvinders ervan als utopisten te kwalificeren. Het 
utopische denken kent een lange traditie, maar kreeg eind achttiende en begin negentiende 
eeuw een specifieke inhoud door de gedachten van utopische socialisten als Saint-Simon, 
Proudhon en Fourier. Al eerder waren ideale woon- en werkgemeenschappen gecreëerd, 
bijvoorbeeld door Robert Owen te New Lanark in Schotland. Maar niet alleen daar, ook in de 
aan steenkool en ijzererts rijke Borinage was dat gebeurd. Handige ondernemers wisten hier 
mijnconcessies op te kopen. Eén ervan, Henri De Gorge, liet een industrieel complex met 
woningen bouwen dat dankzij de inspanning van een ‘fou’ tot op vandaag de dag bewaard is 
gebleven. Daarvoor is heel wat strijd gevoerd: niet alleen om het complex van de ondergang 
te redden, maar ook om het een nieuwe bestemming te geven. 

10.1 Borinage  

Reis naar het zuiden van België en ontdek hoe dit gebied tot voor kort vrijwel volledig in het 
teken van de mijnindustrie stond. Deze vroeger zo florissante tak van industrie heeft diepe 
sporen in dit gebied achtergelaten. De mijnbergen, ontstaan uit het storten van onbruikbare 
resten van de uitgegraven kolen, geven het landschap een bijzonder karakter. Wanneer men de 
nederzettingen in deze streek bezoekt, dan ervaart men de vergane glorie, of beter gezegd de 
vergane armoede aan den lijve: een chaotische ruimtelijke structuur, bedrijfsgebouwen die 
leeg staan, kleine slecht onderhouden woningen en een zeer gemêleerde, arm ogende 
bevolking. De landstreek Borinage was ooit een welvarend deel van België. Daar vond 
kolenwinning plaats, een buitengewoon belangrijke energiebron voor de industrie en voor de 
verwarming van gebouwen. Een belangrijk deel van de wereldproductie van kolen werd hier 
uit de bodem gehaald. Aan deze bloeiperiode is eind jaren vijftig van de twintigste eeuw een 
eind gekomen toen de Waalse steenkolenmijnen uitgeput raakten of slechts een heel moeilijke 
ontginning toelieten. Bovendien kon men vanuit het buitenland (VS) goedkoper steenkolen 
invoeren. Er werden kapitale bedragen gestoken in het overeind houden van deze tak van 
industrie, maar het mocht uiteindelijk allemaal toch niet baten. De mijnen zijn gesloten en 
Wallonië verkeert in een groot herstructureringsproces. Het accent is naar andere takken van 
industrie verlegd, maar ook naar het toerisme.  
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10.2 Architectuur en utopie 

Er wordt wel eens beweerd dat architecten idealisten zijn. Via hun ontwerpen proberen ze de 
leefomstandigheden van mensen te verbeteren. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet iedere 
architect hierdoor in gelijke mate wordt geïnspireerd. Tussen architecten onderling bestaan 
grote verschillen in hun engagement. Sommige zijn zeer idealistisch. Ze voelen zich geroepen 
om de ‘condition humaine’ te verbeteren. Andere denken primair aan de 'condition 
individuelle', dat wil zeggen aan geld en prestige. De meeste architecten zijn nóch met het 
een, nóch met het ander bezig. Zij werken aan opdrachten die ze binnenkrijgen, waarbij ze 
een voor alle partijen bevredigende oplossing nastreven. Zij hanteren het ‘satisficing 
principle’: indien de opdrachtgever content is, het plan binnen de wet- en regelgeving past en 
het ontwerp op de betreffende plek acceptabel is, dan zijn ze tevreden. Er is echter een 
categorie architecten die het goed voor heeft met de mensheid, de utopisten. Deze architecten 
hebben een ideaalbeeld dat ze ten koste van alles willen realiseren. Niet iedere architect-
utopist is overigens in staat om zijn ideaalbeeld te realiseren. 

10.3 Socialistische utopieën 

Sommige van deze utopische plannen zijn gebaseerd op het gedachtegoed van de utopisch 
socialisten Owen, Saint-Simon, Proudhon en Fourier. Onder de indruk van de armoede en 
ellende in de arbeiderswijken, als mede van de vaak erbarmelijke wantoestanden in de 
fabrieken werden 'gezonde' leefgemeenschappen ontworpen. Voor die nieuwe 
gemeenschappen koos men namen waarin de idealen tot uitdrukking moesten komen, 
bijvoorbeeld New Harmony. Betere leefomstandigheden, gelijkheid voor allen en harmonie 
met de natuur vormden kerngedachten in deze utopieën.  

Fourier,Owen en Ledoux 
Fourier pleitte voor zelfstandige gemeenschappen waarin volmaakte harmonie moest 
samenvallen met volmaakte vrijheid, de zogenaamde ‘phalanstères’. Owen stichtte de 
nederzetting New Lanark in Schotland, om zijn idealen gestalte te geven. De arbeiders 
woonden daar in voor die tijd ruime en gezonde woningen, gelegen in het groen. Hij liet een 
nederzetting ver weg van de grote stad bouwen met voorzieningen op het gebied van 
gezondheid, onderwijs en winkelen. In Frankrijk was in het laatste kwart van de achttiende 
eeuw ook een industriële nederzetting tot stand gekomen, te weten de zoutmijn in Arc-et-
Senans van architect Claude-Nicolas Ledoux. Gegeven de geografische nabijheid van dit 
complex zou men verwachten dat dit een inspiratiebron voor Le Grand-Hornu zou zijn 
geweest. Maar Brian Brace Taylor, die een nadere studie van Le Grand-Hornu heeft gemaakt, 
veronderstelt evenwel dat eerder het werk van Owen, dan dat van Ledoux als zodanig heeft 
gefungeerd. De tekst van de audiotour in Le Grand-Hornu doet overigens het 
tegenovergestelde vermoeden. 
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10.4 Le Grand-Hornu  

Le Grand-Hornu is een project dat zijn equivalent nauwelijks kent. Het heeft een unieke 
ligging, een bijzondere oorsprong, een opvallende stedenbouwkundige opzet en een aparte 
architectuur. 

Ligging 
Le Grand-Hornu ligt ongeveer tien kilometer ten zuiden van de stad Bergen (Mons). Bordjes 
langs de autoweg van Mons naar Frankrijk geven aan waar je moet afslaan. Na wat 
bochtenwerk kom je vanzelf bij het uit het begin van de negentiende eeuw stammende 
industriële complex. Het is hier de laatste jaren allemaal erg veranderd. De bewoners zijn nu 
gewend aan het feit dat er autobussen vol met toeristen naar dit knappe staaltje van industriële 
archeologie komen kijken. Het ziet er in eerste instantie allemaal een beetje vreemd uit. Men 
komt op een groot voorplein waar auto’s en bussen geparkeerd staan. Men kijkt tegen een 100 
meter lange muur met een middenportaal en twee hoekgebouwen. Daarachter schuilt een 
groot complex van opslagplaatsen, stallen en fabriekshallen. Men is dan al langs huisjes 
gekomen waarvan men waarschijnlijk niet vermoedde dat ze onderdeel van hetzelfde complex 
vormen. 

Oorsprong 
Het ontstaan van Le Grand-Hornu gaat terug naar het begin van de negentiende eeuw. De 
Borinage werd in 1794 ingelijfd bij de Franse Republiek. Tijdens het Franse regime werden 
de voorwaarden gecreëerd voor de latere industrialisatie van dit gebied. In die tijd waren er in 
de Borinage al enkele kolenmijnen volop in productie. De Fransen besteedden veel aandacht 
aan de verbetering van de infrastructuur. Zo werd het kanaal Bergen-Condé gegraven dat de 
slecht bevaarbare rivier de Haine moest vervangen. Onder Napoleon beleefde de mijnbouw in 
deze streek een bloei omdat de Britse kolen werden geboycot. Enkele mijnen in dit gebied 
werden uitgebaat door Charles Godonnesche. Toen hij in 1810 overleed, kocht de gewiekste 
zakenman Henri Degorge de concessies voor de kolenontginning van zijn weduwe op. Naar 
men zegt, betaalde hij daarvoor niet al te veel geld. Henri Degorge werd in 1774 te Orsinval 
(bij Valenciennes) in Frankrijk geboren. Hij kwam uit een agrarisch gezin. Hij begon zijn 
studies aan het college van Bavay. De Franse Revolutie zorgde ervoor dat hij zijn studie 
moest onderbreken. Hij deed dienst in het leger van Napoleon. Na het overlijden van zijn 
vrouw, ging hij een tweede huwelijksverbintenis aan met de dochter van een rijke Rijselse 
koopman. Met zijn eigen geld en dat van zijn tweede vrouw ging hij handel drijven in 
steenkool. Dit bracht hem in contact met de genoemde Charles Godonnesche. Zoals gezegd 
kocht hij concessies op: hij werd mijnindustrieel. Om belangrijker te lijken veranderde hij zijn 
naam in het adellijke De Gorge. Hij wilde de mijnbouw moderniseren. Hij dacht dat dit het 
beste kon door een ideaal industriecomplex te stichten. Zo ontstond Le Grand Hornu. Hij deed 
een beroep op drie architecten: François Obin uit Rijsel, Pierre Cardona uit Dendermonde en 
Bruno Renard uit Doornik om een complex te ontwerpen ter ondersteuning van de mijnbouw. 
Le Grand-Hornu is vooral het werk van Bruno Renard. Het industriële ensemble werd vanaf 
1825 in verschillende fasen gerealiseerd.  

!  4



Bruno Renard 
De architect Bruno Renard werd in 1781 (hij was dus zeven jaar jonger dan zijn 
opdrachtgever) te Doornik geboren. Hij studeerde architectuur in Parijs, onder meer bij 
Percier en Fontaine, de grondleggers van de ‘Empire-stijl’, de stijl uit de periode van 
Napoleon.  

Stedenbouwkundige opzet 
Het ontwerp voor Le Grand-Hornu is groots van opzet. Met zijn sterke nadruk op een centrale 
as, een dwarsas, een centrale ruimte en voorhof past het binnen de Franse traditie van de 
achttiende eeuw. Stedenbouwkundig gaat het om twee aan elkaar gekoppelde delen met een 
totale afmeting van 400 bij 500 meter. Eén plandeel voor werkplaatsen en kantoren, en een 
ander plandeel voor woningbouw met erbij horende voorzieningen. Het meest imposante deel 
is dat van de werkplaatsen en kantoren. Dit bestaat uit een rechthoekig en een ellipsvormig 
deel. Als men via de hoofdingang (een poortgebouw met drie portalen bekroond door een 
driehoekig fronton) binnenkomt, dan kijkt men op een vierkante binnenplaats uit. De wanden 
van de binnenplaats worden gevormd door drie rechte en een gebogen bouwdeel. De rechte 
bouwdelen waren bestemd voor magazijnen, lampenopslag, lampenonderhoudsplaats, 
hooivoorraad en paardenstallen. Wanneer men via een tweede toegangspoort (eveneens met 
drie portalen en een driehoekig fronton) op het grote ellipsvormige grasveld komt (140 bij 80 
meter), dan ziet men in het midden het standbeeld van de stichter van Le Grand-Hornu, Henri 
De Gorge. Het initiatief tot oprichting van het standbeeld werd door zijn opvolgers genomen. 
Zij gaven opdracht aan de Antwerpse beeldhouwer Egide Mélot. Vroeger was het 
binnenterrein geplaveid met kasseien. Aan de linkerkant bevinden zich werkplaatsen en een 
grote industriehal. De machinehal wordt gedragen door tien monolithische, arduinen Dorische 
zuilen. Hier werden waterpompen, kranen, turbines, cilinders en spoorrails gemaakt. Nu 
worden er theater- en muziekuitvoeringen gehouden. Aan de rechterkant van de ellips 
bevinden zich eveneens werkplaatsen, als mede een administratiekantoor, dat het 
ingenieurshuis werd genoemd. In dit huis is zeer recent een museum voor hedendaagse kunst 
ondergebracht. Aan het ingenieurshuis zijn bovendien nieuwe museumvleugels aangebracht in 
een strakke, functionele architectuur naar een ontwerp van een Luikse architectencombinatie. 
De zichtlijn vanaf de hoofdentree, via het beeld van de stichter, loopt naar het achter de 
e l l ipskop ge legen fami l iepraa lgraf met c rypte . De k le inere as van de 
machinekamerhoofdwerkplaats en het ingenieurshuis biedt zicht op het kasteel van de familie 
De Gorge: een neoclassicistisch gebouw met een Ionisch zuilenfront. In deze villa bevinden 
zich nu ICT-bedrijven, die achter de villa nieuwbouw in postmoderne stijl hebben laten 
bouwen.  

Cité 
Rondom het vierkante en ellipsvormige complex zijn in een soort omarming straten met 
arbeiderswoningen en twee pleinen te vinden. De in totaal 435 woningen bestaan uit twee 
lagen en beschikken allemaal over een grote (moes)tuin. Er waren meerdere 
gemeenschappelijke voorzieningen voor de bewoners, zoals bakovens, warm waterputten, een 
badhuis, een slagerij, een jongens- en een meisjesschool, een kinderbibliotheek, een 
brandweerkazerne en een muziekkiosk voor de fanfare. Het wonen vlakbij de werkplek stelde 
de werkgever in staat om streng toe te zien op de arbeiders. In dit opzicht is het ontwerp ook 
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wel bekritiseerd als een typische vorm van paternalisme, als kapitalistische controle over het 
volledige leven van de arbeider.  

Architectonische kenmerken 
Het industriële complex heeft architectonisch veel kenmerken van het Neoclassicisme. Dat 
geldt voor de symmetrie in de hoofdvorm en voor de symmetrie in de afzonderlijke 
gebouwen. Dat geldt ook voor de toepassing van stijlkenmerken als bogen, frontons, 
risalerende bouwdelen, zuilen en dergelijke. Uiteraard lenen de werkplaatsen, opslagplaatsen, 
villa en kantoren zich het beste voor de toepassing van deze stijl. De woningen zijn in 
meerdere (hiërarchische typen) gebouwd: voor de mijnwerkers en voor de opzichters. De 
woningen hebben doorgaans drie kamers op de begane grond en drie op de verdieping. Ze zijn 
uit baksteen opgetrokken en waren okergeel gesaust. De woningen van de opzichters, gelegen 
midden in de straten en op de hoeken, zijn wat groter en hebben op natuursteen lijkende 
sierpleisterwerk. De woningen zijn later verkocht, waardoor de oorspronkelijke eenheid 
gedeeltelijk verloren is gegaan. 

Strijd 
In het nu rustiek ogende industriële erfgoed heeft zich heel wat strijd afgespeeld. In 1930 
scheidde België zich af van de Nederlanden. Nauwelijks was de Belgische revolutie 
geëindigd in de stichting van een eigen staat of de Borinage had zijn eigen ‘revolutie’ tegen 
technische moderniseringen. Bert Hogenkamp (1983) maakt melding van het feit dat 
duizenden arbeiders en arbeidersvrouwen uit Hornu en omgeving in oktober 1830 de spoorlijn 
bestormden die Henri De Gorge had laten aanleggen om het transport van steenkool van de 
mijn naar het kanaal Bergen-Condé te vergemakkelijken. De rails werden uit de grond gerukt, 
de installaties werden vernietigd en werkplaatsen geplunderd. In de cité werden de ruiten 
ingegooid. Vervolgens kwam de woning van De Gorge zelf aan de beurt. Hij moest 
machteloos toezien hoe de woedende massa grote schade aan zijn château aanbracht. De 
Gorge liet de spoorlijn herstellen nadat de rust was teruggekeerd en stelde een bewapende 
bewakingsdienst in. Het verhaal wil dat het niet de arbeiders van Le Grand-Hornu waren die 
de vernielingen aanbrachtten, maar die uit andere mijnen, daartoe aangezet door hun bazen. 
De laatste hoopten op die manier een concurrent uit te schakelen. Het bewijs daarvoor wordt 
gezocht in het gegeven dat alle ruiten van de woningen in de cité waren ingegooid. De 
bewoners zouden toch nooit zelf hun eigen ruiten ingooien! 

10.5 Behoud van Le Grand-Hornu 

Henri De Gorge heeft nooit in zijn eigen château gewoond, omdat dit nog niet gereed was 
toen hij in 1832 tijdens een cholera-epidemie overleed. Het bedrijf werd door zijn weduwe en 
later door zijn neven (hij was kinderloos gestorven) voortgezet. Het onderging in de loop der 
jaren allerlei aanpassingen. Een gedeelte van het complex is bijvoorbeeld in gebruik geweest 
als suikerfabriek. In 1950 kwam het leeg te staan en raakte in verval. Dit laatste hing samen 
met het feit dat de Borinage aan het ‘afsterven’ was. De steenkoolindustrie kwam in een crisis 
terecht. Dat kwam door ongunstige geologische condities, gebrek aan investeringen, een 
bevolking die het gevaarlijke ondergrondse werk niet meer zag zitten. Om het gebrek aan 
inlandse arbeidskrachten te compenseren gingen de mijnen ná de Tweede Wereldoorlog op 
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grote schaal arbeidskrachten uit Italië, Spanje en Griekenland aantrekken. Het waren 
goedkope arbeidskrachten, die nauwelijks georganiseerd waren. Toch was dit allemaal slechts 
uitstel van executie. De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal gaf de uiteindelijke 
nekslag aan de steenkoolwinning in de Borinage. Er werden subsidies verstrekt voor het 
sluiten van de mijnen en voor de herstructurering van het gebied. 

Wedergeboorte 
Dit laatste vormde een acute bedreiging voor het industrieel-archeologisch complex Le 
Grand-Hornu. In het kader van de herstructurering zou het complex moeten worden gesloopt. 
Door toedoen van twee professoren en de uit Le Grand-Hornu afkomstige architect Henri 
Guchez is het complex uiteindelijk bewaard gebleven. De laatste heeft ervoor gezorgd dat 
delen van het complex gerestaureerd zijn en een nieuwe bestemming hebben gekregen. Hij 
heeft in één van de vleugels zijn eigen architectenbureau ondergebracht. Zoals zo vaak bij dit 
soort projecten het geval is, moet er een ‘fou’ zijn die op dit gebied initiatiefrijk is. Voor het 
behoud van het industriële erfgoed zijn zulke personen van onschatbare waarde. Zij zijn zo 
gegrepen door hun ideaal dat ze alles doen om dit te realiseren. Dat gaat gepaard met veel 
kosten, energie en strijd. Want hoe vredig het complex er nu ook bij ligt, het kost weinig 
moeite om zich een voorstelling te maken van de strijd die Henri Guchez heeft moeten voeren 
om dit complex voor het nageslacht te behoeden. Het resultaat mag er zijn: er zijn weinig 
plekken waar men zo concreet een beeld kan krijgen van een industriële utopie als in Le 
Grand-Hornu. 

10.6 Slot  

Ik kijk steeds met veel plezier naar de plantekeningen van het oorspronkelijke Le Grand-
Hornu. De heldere en grootse opzet, de systematische groepering van de verschillende 
functies, het stedenbouwkundige gebaar en de interessante architectonische details zijn zeer 
overtuigend. Wat een visie schuilde achter dit plan! Tegelijkertijd roept het veel vragen op: 
Hoe hebben de mensen er vroeger geleefd en hoe hebben ze het wonen onder het directe 
toezicht van hun baas ervaren? Was dit een ideale gemeenschap of was het een open 
gevangenis? Was het een vrije manier van wonen of was het een bekrompen gemeenschap? 
Deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het belangrijk 
dat het complex behouden is en een nieuwe bestemming heeft gekregen. Het verleden is niet 
uitgewist. Het complex nodigt uit tot bezinning over de periode van vroege industrialisatie en 
meer in het bijzonder over de stedenbouwkundige en architectonische oplossingen die toen 
werden ontwikkeld om de woon- en leefomstandigheden van de arbeidende klasse te 
verbeteren. 
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Neorenaissance Architectuur 

Gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw vond in Europa een sterke 
industrialisatie en urbanisatie plaats. Als gevolg van de vorming van nationale staten en de 
behoefte om daaraan ook in ruimtelijk en architectonisch opzicht uiting te geven, ontstonden 
vooral in de hoofdsteden van de Europese landen gigantische bouwactiviteiten. Die gingen 
soms gepaard met pijnlijke ingrepen in de historische stadsstructuur. De oude kern werd 
aangepast aan de eisen van de tijd. In Parijs ontwikkelde Haussmann een stratenschema dat 
het beeld van de stad aanzienlijk zou veranderen. Soortgelijke ontwikkelingen vonden ook in 
andere steden plaats, bijvoorbeeld in Brussel, Berlijn, Rome, Barcelona, Boedapest en Wenen. 
De bij deze transformaties veel gebruikte architectuurtaal was die van de neostijlen. Dit is een 
samenvattende benaming voor die stijlen in de negentiende-eeuwse beeldende kunst die een 
vroegere stijl nabootsen of er hun inspiratie aan ontlenen. Tot de neostijlen rekent men allerlei 
architectuuruitingen, zoals de neoromaanse stijl, Neogotiek, Neorenaissance, Neoclassicisme, 
en andere.  

Wenen was de hoofdstad van het Habsburgse rijk. De stad was strategisch gelegen tussen west 
en oost en fungeerde als middelpunt van het toenmalige Europa. In die hoedanigheid had de 
stad de potentie om uit te groeien tot een imposante nederzetting. Toen de aarden 
verdedigingswerken, die eerder rondom de middeleeuwse stad waren aangelegd, hun functie 
verloren, was dat aanleiding tot een grootscheepse ombouw van de stad. De muren, bastions 
en grachten werden geslecht en daarvoor in de plaats werden boulevards, parken en 
monumentale gebouwen aangelegd. De huidige Ring is in de loop van de negentiende eeuw 
tot stand gekomen. Deze ligt als een cordon rondom de historische binnenstad en wordt 
geflankeerd door gebouwen die samen een prachtige staalkaart van neostijlen vormen. Om 
een paar voorbeelden te noemen: het parlementsgebouw is neoclassicistisch, het stadhuis en 
de Votivkirche zijn neogotisch, de universiteit en het Burgtheater zijn voorbeelden van de 
Neorenaissance. Het ruime profiel van de weg, de grote aanliggende gebouwen en de 
markante bomenrijen hebben de Ring tot een indrukwekkende boulevard gemaakt. Ook nu 
nog, 150 jaar later, is de Ring beeldbepalend voor de stad. 

Eén van de meest aansprekende neostijlen is die van de Neorenaissance. De architectuur van 
deze stroming kent allerlei nationale varianten. In Nederland verschilt de architectuurtaal 
ervan in veel opzichten van die van bijvoorbeeld Oostenrijk en Frankrijk. In Nederland werd 
bijvoorbeeld veel baksteen gebruikt met horizontale banden in wit pleisterwerk of in 
natuursteen. In andere landen werd vooral natuursteen gebruikt. De hoofdvorm van de 
gebouwen is vaak symmetrisch. Er werd gewerkt met midden- en hoekrisalieten. Verder 
werden de verschillende zuilenorden toegepast: de Dorische, Ionische en Corinthische. De 
panden worden rijkelijk versierd met medaillons, cartouches, ontlastingsbogen boven de 
vensters en gevelbeelden. De neorenaissance gebouwen komen vaak stoer over, ze zijn vaak 
symmetrisch en helder in hun horizontale en verticale geleding. 
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11. Wenen: Burgtheater 

Het theater als strijdtoneel 

De geschiedenis van veel steden is te beschouwen als een aaneenrijging van machtsconflicten. 
Wenen vormt hierop geen uitzondering. Ook hier hebben families, volksstammen en naties 
met elkaar om de macht gestreden. Het resultaat hiervan is een stad die herinneringen aan de 
verschillende heersers uit de geschiedenis oproept. Een Keltische nederzetting werd onder de 
Romeinen uitgebreid met een garnizoen. Deze plaats werd Vindobona genoemd. In de vijfde 
eeuw werd de stad door barbaren verwoest. In de tiende eeuw kwam de stad in handen van het 
Duitse geslacht Babenberg. In de dertiende eeuw kwam de stad in handen van de 
Habsburgers. Vervolgens werd de stad belegerd door de Turken, die overigens in 1683 werden 
verslagen. Toen ontstond een periode van bloei die leidde tot de bouw van paleizen en andere 
adellijke onderkomens. Wenen werd het centrum van een groot keizerrijk. Dit rijk werd 
bedreigd toen Napoleon de stad bezette. Toen dit gevaar bezworen was, zorgde de revolutie 
van 1848 voor een nieuwe bedreiging. De tweede helft van de negentiende eeuw was een 
periode waarin de stad van gedaante veranderde, onder andere door het slechten van de 
aarden verdedigingswerken en de aanleg van de Ring met de erbij behorende randbebouwing. 
Na de Eerste Wereldoorlog stortte het Habsburgse Rijk ineen. Als gevolg van de Anschluss 
werd Oostenrijk door nazi-Duitsland geannexeerd. Na 1945 kwam Wenen onder het gezag 
van de geallieerden. In 1955 werd Oostenrijk weer een zelfstandige staat. Door de Koude 
Oorlog met het 'ijzeren gordijn' kwam Wenen perifeer in Europa te liggen. Daar kwam later 
een einde aan, vooral door de val van de muur. In 1995 trad Oostenrijk tot de Europese Unie 
toe. De stad is in toenemende mate ‘westers’ geworden. 

11.1 Stadsbeeld 

Vanuit stedenbouwkundig en architectonisch opzicht is Wenen een fascinerende stad. Er zijn 
weinig plaatsen waar de verschillende fasen uit de geschiedenis zo goed in de 
stadsplattegrond te herkennen zijn. Er zijn ook weinig plaatsen waar de permanente stedelijke 
transformaties tot een zo harmonisch geheel hebben geleid. Als ik in Wenen ben, loop ik 
steeds de getuigenissen van de verschillende perioden na. Niet allemaal, want dat zou veel te 
veel zijn voor de tijd die mij doorgaans ter beschikking staat. Ik maak dan een selectie en 
steeds weer opnieuw ben ik verbaasd over - hoe paradoxaal het ook klinkt - de continuïteit in 
de stedelijke discontinuïteit. Het is altijd weer een beetje zoeken om de plek van het 
Romeinse castellum (later municipium) te vinden. Dit ondanks het feit dat het voor de hand 
ligt dat de wat hoger gelegen plek, tegenwoordig Hoher Markt, de strategisch gunstige plek 
was voor de situering van het castellum. In de Romaanse periode werd een stadsburcht 
gebouwd, die als prestedelijke kern fungeerde voor de latere middeleeuwse stad. Naast de 
burcht lag (en ligt) de Romaanse Ruprechtskirche. Een gebied werd ommuurd wat een 
uitbreiding betekende van de vroegere Romeinse nederzetting. De terreinen binnen de muren 
werden in de daarop volgende eeuwen volgebouwd. Kloosters, kloosterkerken, 
parochiekerken en dergelijke gingen het stadsbeeld bepalen. Een nieuwe muur met grachten 
zorgde voor verdere expansie van de stad. Topografische voorstellingen van de stad uit de 
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vijftiende en zestiende eeuw laten duidelijk zien hoe de stad dan al een behoorlijk formaat 
heeft gekregen. De bouw van de Stephansdom in hooggotische architectuur vormde het 
startpunt van een grootscheeps nieuwbouwprogramma van kerken en kloosters. Elke 
denkbare orde had in Wenen zijn domicilie. Ook Wenen werd door een grote stadsbrand 
geteisterd (1525). De Italiaanse Renaissance komt vooral tot uitdrukking in de bouw van de 
zestiende-eeuwse vestingwallen: twaalf bastions, onderling verbonden door courtines, 
beschermd door in droge grachten aangelegde ravelijnen. Opvallend in het stadsbeeld van 
Wenen is de ruimte die in beslag wordt genomen door de Hofburg. Deze keizerlijke residentie 
is het resultaat van eeuwen bouwen. Bestaande gebouwen werden uitgebreid, herbestemd, 
afgebroken, weer opnieuw opgebouwd. Kortom, alle denkbare bouwkundige veranderingen 
hebben er plaatsgevonden. Het huidige complex is dan ook het resultaat van vele eeuwen 
bouwen en verbouwen. In de barokke periode kwamen er kerken en stadspaleizen bij. Het was 
de periode van de grote barokke bouwmeesters: Johann Bernhard Fischer von Erlach en 
Johann Lukas von Hildebrandt. Bekende gebouwen als de Karlskirche, de Hofbibliotheek en 
de Peterskirche kwamen in deze periode tot stand, evenals de buitenverblijven Oberes en 
Unteres Belvedere en Schloss Schönbrunn. De perioden van Rococo en Classicisme gingen 
evenmin aan Wenen voorbij. Een voorbeeld van het Classicisme is de Theseustempel in de 
Volksgarten. De slechting van het aarden verdedigingsstelsel in de tweede helft van de 
negentiende eeuw is zeer belangrijk geweest. In de vorm van een ring werden grote 
boulevards rondom de historische stad aangelegd. De Weense Ringstrasse is een uniek 
stedenbouwkundig project. Door een gelukkige samenloop van omstandigheden kwam hier 
een artistiek hoogstaand kunstwerk tot stand. Neem de tramlijn die niets anders doet dan het 
volgen van de Ring en ervaar de aaneenrijging van monumentale gebouwen in allerlei 
neostijlen. Het is een typisch voorbeeld van façadenarchitectuur. Het Parlementsgebouw is 
een variant op het Atheense Parthenon, het Rathaus is in neogotische stijl opgetrokken, 
evenals de Votivkirche. De Universität en het Burgtheater zijn in neorenaissance stijl 
gebouwd; de Statsoper is in een romantisch historiserende stijl uitgevoerd. Hoe vredig de 
gebouwen nu in gelid staan, ze kunnen niet verhullen dat over het totale concept van de Ring, 
maar vooral ook over de invulling van de afzonderlijke plekken en de architectuur van de 
gebouwen, zeer veel strijd is gevoerd. Documenten die de geschiedenis van de gebouwen 
beschrijven, maken melding van prijsvragen, strijd om de ontwerpen, onenigheid over het 
winnende project, aanpassingen die alsnog moesten worden doorgevoerd, enzovoort. Dat niet 
iedereen de veranderingen in de stad wist te waarderen, blijkt wel uit de woorden van Karl 
Kraus: ‘Wien wird zur Grossstadt demoliert’. Het aanzien van het huidige Wenen wordt ook 
sterk bepaald door gebouwen uit de periode van de Wiener Secession, vooral werken van Otto 
Wagner, Adolf Loos en Josef Hoffmann. Te denken valt aan het Secession-gebouw op de 
Karlsplatz, de trampaviljoens, de stations van de S-Bahn, de Postsparkasse, het Majolicahuis, 
de Kirche am Steinhof en andere. In een krans rondom de historische binnenstad bevinden 
zich complexen sociale woningbouw die in hun vormgeving sterk zijn bepaald door de 
Wiener Werkbund. Voor de arbeidende klasse werden op grote schaal woningen gebouwd die 
voldeden aan de toen geldende normen inzake oppervlakte en comfort. Veel van deze 
complexen hebben de vorm van een carré met binnenhof. Op alle complexen is keurig de 
naam van de architect en het jaartal van tot stand komen aangegeven. Het meest bekende 
voorbeeld is de Karl Marx-Siedlung, welke overigens aan de rand van de stad gelegen is. Na 
de Tweede Wereldoorlog is de stad behoorlijk uitgegroeid. Op architectuurgebied hebben zich 
in deze periode zeer interessante ontwikkelingen voorgedaan, vooral door het toedoen van 
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architecten als Hans Hollein, Coop Himmelblau, Hermann Czech, Holzbauer, Hundertwasser, 
Kleihues, Rob Krier en Heinz Tesar. Het gaat daarbij zowel om transformaties van plekken in 
de historische structuur, als om nieuwbouw aan de rand van de stad. 

11.2 De aanleg van de Ring 

De Ring is te beschouwen als een stedenbouwkundig unicum. De bouw ervan werd mogelijk 
toen de aarden verdedigingswerken hun functie verloren. Door de demografische 
ontwikkeling was de druk op het binnenstedelijke gebied enorm toegenomen. Franz Joseph I 
bepaalde in een verordening van 1850 dat alle grond tussen het glacis (nu Ring) en de 
buitenverdedigingslinie (nu Gürtel) Weens grondgebied zou worden. Daardoor kwam terrein 
beschikbaar om Wenen, ook in architectonisch en stedenbouwkundig opzicht, weer een 
prominente plaats in Europa te geven. In 1857 gaf Franz Joseph bevel tot slechting van de 
verdedigingswerken. Er werd voor het vrijkomende gebied een internationale prijsvraag 
uitgeschreven, iets wat voor die tijd, zeker in Wenen, nieuw was. Tot midden 1858 meldden 
426 mededingers zich aan. De jury boog zich over de inzendingen en had een half jaar nodig 
om de ontwerpen op hun merites te beoordelen. De jury bestond uit hoge beambten, officieren 
en architecten, waaronder Heinrich Ferstel en Theophil Hansen. Drie ontwerpen werden 
bekroond, te weten die van Van der Nüll, Von Sicardsburg en Stache. Deze drie prijswinnaars 
werden vervolgens bij elkaar gezet om tot een gezamenlijk totaalplan te komen. Dit ontwerp 
werd in 1859 door de keizer goedgekeurd. Het plan voorzag in een rondweg van meer dan 
vier kilometer, bestaande uit hoofd- en ventwegen en ruiterpaden met een totale breedte van 
47 meter. In de randvoorwaarden van de prijsvraag waren de locaties voor enkele openbare 
gebouwen en voor een paar parken al vastgelegd. De uitvoering van het plan werd in handen 
gelegd van een speciale stadsuitbreidingscommissie, die moest zorgen voor gronduitgifte aan 
de hoogst biedende. Op die manier kwam geld binnen voor de financiering van prestigieuze 
gebouwen. In tijd van enkele decennia kwamen niet alleen tientallen monumentale gebouwen 
tot stand, maar ook stadsparken en andere openbare ruimten. Er werd begonnen met de bouw 
van de Staatsoper naar een ontwerp van Eduard van der Nüll. Met de bouw werd in 1861 
begonnen en in 1869 was het historiserende gebouw gereed. Daarna werd begonnen met de 
bouw van het Rathaus naar een ontwerp van Friedrich Schmidt. Met dit ontwerp in 
neogotische stijl werd in 1872 begonnen. De bouw ervan duurde elf jaar. Een jaar na de 
aanvang van de bouw van het Rathaus werd begonnen met de bouw van de Universität, een 
gebouw in neorenaissance stijl van Heinrich Ferstel. In datzelfde jaar werden ook de 
bouwwerkzaamheden gestart voor het Parlement van Theophil Hansen. Deze architect koos 
voor een neoclassicistische vormgeving. Weer een jaar later werd begonnen met de bouw van 
het Burgtheater. Men kan zich gemakkelijk voorstellen hoe Wenen er in die periode moet 
hebben uitgezien, namelijk als een grote bouwput. 

11.3 Theaterbouw 

Al sinds de Antieke Oudheid worden er zang-, dans- en toneelvoorstellingen opgevoerd. Eerst 
gebeurde dat op een open plek in de stad, later werden er speciale gebouwen voor aangelegd. 
Zo een gebouw wordt een theater genoemd. Het woord is afkomstig van het Griekse 
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‘theatron’, dat is afgeleid van ‘ik kijk’. In het oude Griekenland, de bakermat van het toneel, 
was het theater oorspronkelijk een cirkelvormige ruimte (orchestra), waarin (religieuze) 
plechtigheden werden gehouden, maar werd gezongen en gedanst en waar toeschouwers in 
een cirkel eromheen zaten. De ruimte voor de toeschouwers werd later van de ruimte voor de 
uitvoering afgescheiden (theatron). Het theater was dikwijls tegen de helling van een berg 
gelegen. Er werd een licht houten gebouw (skènè) opgetrokken, waaruit de acteurs te 
voorschijn kwamen en zich na hun optreden weer terugtrokken. Voorbeelden hiervan zijn het 
theater van Epidaurus en dat van Dionysis in Athene. Het Romeinse theater leek veel op het 
Griekse, alleen waren deze vaak groter en minder harmonisch in het landschap opgenomen. 
Ook daarvan zijn veel voorbeelden bekend, zoals het Colosseum in Rome, het theater van 
Petra in Jordanië, het theater te Efeze in Turkije en het deels gereconstrueerde theater van 
Xanten in Duitsland. Het eerste overdekte theater is het Teatro Olympico van Palladio in 
Vicenza. Hier werd teruggegrepen op de Romeinse traditie, dat wil zeggen een skènè met een 
afgescheiden tribune. Bijzonder aan het gebouw van Palladio is dat de afbeeldingen op de 
skènè in perspectief zijn aangebracht waardoor een interessante dieptewerking ontstaat. Het 
interieur van het theater is helemaal uit hout opgetrokken. 

Typologie 
Sinds de Renaissance heeft de populariteit van het theater tot een hoge vlucht geleid op het 
gebied van de theaterbouw. Enkele markante vormen zijn van elkaar te onderscheiden. Zo is 
er de naar de Oudheid verwijzende ronde vorm, waarbij de toeschouwers rondom de orchestra 
zitten. Dan is er de halfcirkelvormige plattegrond, waarbij het publiek in een halve cirkel zit. 
Een variant hierop is de hoefijzervorm. Weer een andere vorm is het logetheater. Hiervan is 
sprake wanneer speciale loges zijn aangebracht voor belangrijke bezoekers, bijvoorbeeld een 
koningsloge. Weer aan ander type is de rechthoekige zaal. In dit type zitten de toeschouwers 
in achter elkaar geplaatste rijen stoelen. De zaal loopt dan meestal licht omhoog om iedereen 
in de gelegenheid te stellen de voorstelling goed te kunnen volgen. Theaters variëren niet 
alleen in hun grondvorm, maar ook in hun verticale opbouw. Soms is er sprake van een zaal 
zonder balkons; een andere keer zijn er een of meerdere balkons. Die balkons kunnen open of 
gesloten zijn. Het moderne theater heeft veelal een grote, rechthoekige of halfcirkelvormige 
plattegrond zonder het zicht verstorende steunen. De tegenwoordige vorm wordt sterk bepaald 
door akoestische en logistieke overwegingen. Er is echter ook een meer principiële 
verandering in de typologie, namelijk een verzwakking van de scheiding tussen toneel en 
zaal. Dit is het resultaat van de democratiseringsgolf, die ook de theaterbouw niet onberoerd 
heeft gelaten. 

11.4 Burgtheater 

Ligging 
Het Burgtheater ligt aan de Ringstrasse. Officieel heet het: ‘K.K. Hofburgtheater’. De mensen 
uit Wenen noemen het simpel de ‘Burg’, terwijl de liefhebbers van het theater spreken van het 
‘Haus am Ring’. Het gebouw ligt midden op een driehoekig plein, recht tegenover het 
Rathaus. Vanaf het stadhuis is er een as die rechtstreeks uitziet op het halfronde front van het 
theater. Om het gebouw een volwaardig volume te geven ten opzichte van het Rathaus hebben 
de ontwerpers aan beide zijden van het halfronde front een langgerekte vleugel toegevoegd.  
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Geschiedenis 
Het Burgtheater werd gebouwd als hoftheater en kwam in de plaats van het vroegere 
hoftheater dat aan de Michaelerplatz lag. Het oude theater moest wijken voor een uitbreiding 
van de Hofburgfaçade. Het ontwerp voor het nieuwe theater was een coproductie van Karl 
von Hasenauer en Gottfried Semper. Het grondschema en de plattegronden werden door 
Semper ontworpen. Hasenauer was aanvankelijk alleen verantwoordelijk voor de decoraties. 
Later ontwierp hij ook bepaalde onderdelen van het gebouw, zoals de grote zaal. Semper 
begon in 1869 met het maken van schetsen. Hij wilde het gebouw aanvankelijk opnemen in 
het door hem en Hasenauer geplande Kaiserforum. Later werd dit idee verlaten en werd een 
plan ontwikkeld voor een vrijstaand theater. De bouw van het Burgtheater vond plaats in de 
periode 1874-1888. De samenwerking tussen Semper en Hasenauer verliep moeizaam. 
Semper wilde een muzentempel in classicistische stijl. De veel jongere Hasenauer was 
voorstander van een barokbouw met veel decoraties. Semper trok zich wegens onenigheden 
terug uit het project. Uiteindelijk had de toenmalige theaterdirecteur nog grote invloed op de 
façade van het gebouw. De kosten van het theater waren drie maal hoger dan gepland. De 
duur van de bouw liep enorm uit en vele malen vonden tussentijdse aanpassingen plaats.  
  
Présence 
De hoofdmassa van het theater bestaat uit een rechthoek die een beëindiging krijgt in een 
halve cirkel en twee zijvleugels. De zijvleugels werden pas later om genoemde monumentale 
redenen in het plan opgenomen. De totale lengte van halve cirkel en zijvleugels is 140 meter. 
Het halfronde front aan de Ringstrasse bestaat uit twee lagen die verticaal met elkaar 
verbonden worden door op hoge sokkels geplaatste pilasters in kolossale orde. Het front 
wordt bekroond door een balustrade. In het midden van de balustrade is een groot reliëf 
aangebracht waarop Bacchus met een feestprocessie is uitgebeeld. Boven op dit attiek-fries 
zijn beelden geplaatst. Het is de zittende god Apollo met aan iedere zijde een muze: 
Melpomene, de muze van het treurspel en Thalia, de muze van het blijspel. De façades zijn 
ook opgesmukt met beelden. Boven de ramen van de verdieping zijn in gebroken 
segmentvormige frontons de beelden te zien van Calderon, Shakespeare, Milière, Lessing, 
Goethe, Schiller, Hebbel, Grillparzer en Halm. Voorts zijn er afbeeldingen van belangrijke 
figuren uit de wereldliteratuur zoals Falstaff, Don Juan en de Weense hansworst. Interessant 
zijn de beeldenparen die tegenovergestelde geesteshoudingen uitdrukken: liefde en haat, 
deemoed en heerszucht, heroïsme en egoïsme. Het rechthoekige bouwdeel wordt bekroond 
door een zadeldak. De grote ronde zaal is overdekt met een tentvormig dak. 

Interieur 
Men komt het theater binnen via de hoofdingang in het midden van de halve cirkel of via de 
zij-ingangen met hun monumentale trappenhuizen. De interieurdecoratie van de 
trappenhuizen is van de gebroeders Gustav en Ernst Klimt en van Franz Matsch. Deze 
decoratie is rond 1900 aangebracht. Het plan voor de grote zaal is van Hasenauer. Hij 
ontwierp de zaal als een traditioneel logetheater. De plattegrond kreeg echter zoveel kritiek, 
dat al in 1897 wijzigingen werden aangebracht door architect Emil von Förster. De grote zaal 
is nu een combinatie van loge- en rangentheater. Er zijn langgerekte rijen zitplaatsen, 
gescheiden door twee gangpaden. Voorts zijn er vijf loges aan de zijkanten en drie in het 
midden. In de zaal zijn in totaal 1175 zitplaatsen, 85 staanplaatsen en 12 plaatsen voor 
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rolstoelhouders. De bühne bestaat uit een voor-, hoofd- en achterdeel. In de grote zaal hangt 
een enorme kristallen luchter met 600 lampen. Deze is aangebracht tijdens de wederopbouw 
in 1955. Het kleurenschema van de zaal volgt traditionele conventies: ivoorkleur, rood en 
goud. Rondom de zaal ligt op de verdieping een imposante foyer.   

11.5 Strijd om restauratie  

Gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben veel gebouwen in Wenen schade opgelopen. Dat 
geldt ook voor het Burgtheater, het gebouw werd grotendeels verwoest. Onderdelen, zoals de 
feesttrappen, bleven gelukkig gespaard. Na de oorlog was uiteraard de vraag of de gebouwen 
in oude luister moesten worden hersteld. Men heeft in veel gevallen voor deze oplossing 
gekozen. Dat wil zeggen dat veel monumenten in de oude toestand zijn teruggebracht. 
Uiteraard zijn hier en daar concessies gedaan. Dit hing onder andere samen met nieuwe 
opvattingen over functionaliteit en comfort, maar ook met nieuwe eisen vanuit een oogpunt 
van techniek, veiligheid, klimaatbeheersing en akoestiek. Over elk van deze zaken is veel 
gediscussieerd omdat het aanbrengen van die installaties vaak gepaard gaat met inbreuken op 
de architectuur en het interieur. Na de oorlog werd de grote zaal van het Burgtheater 
herbouwd. De voor de restauratie verantwoordelijke architect Engelhart heeft enkele 
aanpassingen moeten doorvoeren. Zo heeft hij de koninklijke loge door twee rijen met 
zitplaatsen vervangen. Om redenen van brandveiligheid werd ook een ‘ijzeren gordijn’ 
ingebouwd, welke meer dan 16 ton weegt en in geval van nood een temperatuur van 1.000 
graden kan weerstaan. Er is in het gebouw een sprenkelinstallatie aangebracht, er is een 
watertank geplaatst die bij brand direct kan worden aangesproken en er zijn elf nooduitgangen 
aangebracht. Al deze voorzieningen hebben tot felle discussies geleid, omdat ze deels ten 
koste gingen van elementen van het oorspronkelijke ontwerp. Ook op het gebied van 
akoestiek en logistiek zijn veranderingen doorgevoerd. Toch is er reden om te stellen dat al 
deze aanpassingen behoedzaam zijn doorgevoerd. De hoofdstructuur van het gebouw is zowel 
aan de buiten- als aan de binnenkant behouden gebleven. 

11.6 Slot 

Wenen behoort tot de meest fascinerende steden van Europa. Een rijk verleden heeft op 
allerlei manieren sporen in de stadsplattegrond achtergelaten. Voor een overzicht van de 
geschiedenis van de bouwkunst fungeert Wenen als een levend handboek. In de loop der 
eeuwen is de stad in handen van meerdere machthebbers geweest. Ieder daarvan heeft zijn 
stempel op de stadsplattegrond gedrukt. Een gevolg daarvan is dat er tegelijkertijd veel 
behouden en veel gesloopt is. Oud en nieuw ontmoeten elkaar in de stad op een spannende 
wijze. De tweede helft van de negentiende eeuw kan als een van de meest ingrijpende 
perioden voor de morfologie van de stad worden gezien. In die periode zijn de 
verdedigingswerken geslecht en is de Ring met aangrenzende bebouwing totstandgekomen. 
Langs de Ring zijn knappe staaltjes van de neostijlen uit de architectuurgeschiedenis te 
vinden. Een van de meest imposante gebouwen langs de Ring is het Burgtheater. Dit 
Neorenaissance gebouw is gedurende de Tweede Wereldoorlog deels verwoest. Na de oorlog 
is het gerestaureerd, waarbij men zo veel mogelijk de oude structuur heeft willen handhaven, 
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c.q. terugbrengen. Dat neemt niet weg dat over onderdelen van de restauratie de nodige strijd 
is gevoerd.  
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Neogotische Architectuur 

Gedurende de negentiende eeuw groeide de invloed van de gegoede burgerij, wat ten koste 
ging van de macht van adellijke families. De verkregen grondrechten, vastgelegd in 
constituties, zorgden ervoor dat de burgerij een toenemend zelfbesef kreeg. Dit manifesteerde 
zich ook in de bouwkunst. Er kwamen in deze periode gebouwen tot stand die de macht en 
invloed van de burgerij onderstreepten. Dat waren parlementsgebouwen, stadhuizen, 
schoolgebouwen, maar ook postkantoren, stationsgebouwen, operagebouwen, musea en 
dergelijke. In de buurt van de adellijke residenties werden stoere gebouwen van en voor de 
burgerij geplaatst.Vooral parlementsgebouwen waren geschikt om de macht van de burgerij te 
benadrukken. Veel van deze gebouwen zijn van een behoorlijk formaat, hebben een 
opvallende architectuur en zijn vaak ook zeer strategisch gelegen. Het tot stand komen van 
deze gebouwen gaat dikwijls met veel sentimenten gepaard, omdat men in de architectuur de 
traditie van het land en de nationale identiteit tot uitdrukking wil brengen. Afhankelijk van de 
voorkeur wordt hierbij teruggevallen op voorbeelden uit de Klassieke Oudheid, de Gotiek of 
de Renaissance.  

In de Neogotiek is sprake van een combinatie van bewondering voor het verleden en het 
bouwen voor de behoeften van de moderne tijd. In Engeland is de gotische bouwwijze nooit 
geheel verdwenen. Zelfs in de Palladiaanse bouwwerken van Wren zijn gotische elementen 
terug te vinden, zoals verborgen steunberen en luchtbogen. In de loop van de negentiende 
eeuw koos men in Engeland bewust voor een herleving van de Gotiek. Dit werd sterk 
bevorderd door de populariteit van het in neogotische stijl ontworpen parlementsgebouw in 
Londen. In Duitsland werd de gotische dom van Keulen gerestaureerd en vergroot. Schinkel 
bouwde in Berlijn naast neoclassicistische, ook neogotische gebouwen. In Frankrijk werd de 
Neogotiek gestimuleerd door de theoretische geschriften van Eugène Emmanuel Viollet-le-
Duc (1814-1879), de protagonist bij uitstek van deze richting. In Nederland werd dit 
gedachtegoed vooral door Pierre Cuypers uitgedragen. De Neogotiek sloeg ook in andere 
landen aan, bijvoorbeeld in Hongarije, meer in het bijzonder in Boedapest, in die tijd 
residentie van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie. 

Karakteristiek voor de Neogotiek is het gebruik van de architectuurtaal van de Gotiek. De 
opbouw van het gebouw is af te lezen uit zichtbare elementen in de vorm van muurvlakken, 
daken, ramen, torens, steunberen, luchtbogen en dergelijke. Het gebouw lijkt op een skelet. Er 
worden nieuwe materialen en nieuwe constructiemethoden toegepast. Dat betreft vooral het 
gebruik van staal, waardoor grotere overspanningen en ijlere vormen mogelijk zijn. Deze 
nieuwe architectuurtaal wordt vooral toegepast bij de bouw van nieuwe typen gebouwen, 
zoals industriehallen, productiehallen, scheepsloodsen, stationsgebouwen en ook bijvoorbeeld 
parlementsgebouwen. Dit laatste is ook het geval in Boedapest. 
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12. Boedapest: Parlementsgebouw 

De strijd om de democratie 

Beeld en structuur van de stad Boedapest worden bepaald door de ligging aan de Donau. De 
rivier deelt de stad in tweeën, het hooggelegen deel heet Boeda en het laaggelegen deel draagt 
de naam Pest. Op het hooggelegen deel zijn de restanten van een vroegere burcht te vinden. 
Voor een prachtig uitzicht over de stad moet men nog iets hoger klimmen en wel naar de top 
van de Gellért-heuvel. Van daaruit kijkt men uit over de Donau, op de kettingbrug die Boeda 
en Pest met elkaar verbindt, en op het imposante parlementsgebouw. Men ziet de hoofdstad 
van de vroegere monarchie aan zijn voeten liggen, een metropool die tot voor kort nog onder 
Russische invloed stond, maar die tegenwoordig sterk op het westen georiënteerd is. 
Merkwaardigerwijs heeft de stad zich pas ongeveer honderd jaar geleden kunnen ontdoen van 
absolutistische vorsten. Ze kwam na de Tweede Wereldoorlog onder de invloedssfeer van de 
Sovjet-Unie en is pas sinds de val van de Muur in 1989 weer een democratie. Het lijkt wel of 
het imposante parlementsgebouw er decennia lang voor niets heeft gestaan. Het huidige 
Boedapest probeert weer de vroegere reputatie van het ‘Parijs van het Oosten’ te verwerven. 
Dat zou men niet vermoeden als men in een van de bekende koffiehuizen de weemoedige 
sfeer ervaart van keuvelende oudjes. 

12.1 Stadsgeschiedenis 

Het huidige Boedapest is het resultaat van een bestuurlijke ingreep uit 1873. Drie aparte 
steden: Boeda, Óboeda (Oud-Boeda) en Pest werden onder één stadsbestuur geplaatst. De 
ontstaansgeschiedenis van de stad gaat echter terug tot de Steentijd. Bij de versmalling van de 
Donau ontstonden kleine nederzettingen. Rond 100 ná Christus stichtten de Romeinen hier de 
stad Aquincum, waarvan nog resten te vinden zijn in het stadsdeel Óboeda. In het begin van 
de vijfde eeuw viel de stad in handen van Atilla de Hun. Veroveringen door andere stammen 
volgden, waaronder de uit de Oeral afkomstige Magyaren, die in 896 de regio aan zich 
onderwierpen. De basis voor de moderne Hongaarse staat werd gelegd door een bekeerling tot 
het Christelijke geloof, de latere koning St. Stefanus I. In de zestiende eeuw veroverden de 
Turken deze streek. De latere bevrijding door de Christelijke legers leidde tot een 
overheersing door de Habsburgers. Door toedoen van Maria Theresia, de Habsburgse vorstin, 
werd de stad gemoderniseerd. De bevolking kwam in 1848 echter in opstand tegen de 
vreemde overheersing. De revolte werd hardhandig neergeslagen. De Oostenrijks-Hongaarse 
Dubbelmonarchie, een politiek compromis uit 1867, zorgde voor economische en culturele 
voorspoed. Na de Eerste Wereldoorlog kwam echter een einde aan de Dubbelmonarchie. 
Hongarije verloor een groot deel van haar grondgebied. Om dit gebied terug te krijgen, dacht 
de staat er goed aan te doen om het Hitlerregime te steunen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Dit werd het land fataal. In 1945 werd Hongarije door de Russen ‘bevrijd’. Grote delen van de 
stad Boedapest werden tijdens het beleg verwoest. Na de oorlog werd met de wederopbouw 
begonnen. De Russische bezetting ondervond veel kritiek. Het volk kwam in 1956 in opstand, 
maar het Russische leger sloeg de opstand neer. Pas na de val van de Berlijnse muur kon 
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Hongarije zich van de communistische overheersing ontdoen. In 1990 vonden de eerste vrije 
verkiezingen plaats. 

12.2 Stadsbeeld 

De bewogen geschiedenis van Boedapest is niet direct af te lezen uit de plattegrond. De meer 
dan twee miljoen inwoners tellende stad ligt er ogenschijnlijk rustig bij. De Donau splitst het 
grondgebied op in een hoog- en een laaggelegen deel. In de rivier ligt een langgerekte smalle 
strook, het Margaretha-eiland, de plek bij uitstek voor dag- en weekendrecreatie. Op het 
hooggelegen deel Boeda ligt de burchtwijk. Hier is een concentratie van historisch 
waardevolle gebouwen te vinden. Het meest imposante gebouw is het Koninklijk Paleis. 
Vanaf de vijftiende eeuw tot en met de twintigste eeuw is aan dit paleis ge- en verbouwd. De 
koepel is in neoclassicistische stijl herbouwd, nadat de barokke koepel tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was verwoest. Op een van de binnenterreinen van het paleis bevindt zich de 
Matthiasfontein, een sierfontein uit het begin van de twintigste eeuw. In een van de 
bouwdelen van het paleis is de Hongaarse Nationale Galerie ondergebracht. Dit museum 
bevat kunstwerken uit de meer recente perioden van de geschiedenis van Hongarije. Ten 
noorden van het paleis bevindt zich de oude stad met de neogotische Matthiaskerk. Ook dit 
stadsdeel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. Het is weer in oude glorie 
hersteld. Er is ook nieuwbouw bijgekomen, zoals het modern vormgegeven Hiltonhotel. 
Direct hierbij ligt het neogotische Vissersbastion, een fantasierijk geheel van torens met 
weergangen, dat als uitkijkterras op de rivier en op het stadsdeel Pest fungeert. Ten zuiden van 
het Koninklijk Paleis vindt men de Gellért-heuvel. Op deze heuvel ligt een negentiende-
eeuwse citadel, een vrijheidsmonument (engel met palmtak) en het Gellért-monument. Aan de 
voet van de heuvel bevindt zich het bekende Gellért-hotel met een groot badencomplex. De 
verbinding tussen de beide oevers van de stad wordt gevormd door meerdere bruggen, 
waaronder de bekende Kettingbrug, de Elizabethbrug en de Margarethabrug. Aan de oostkant 
van de Donau ligt het stadsdeel Pest. Dit heeft een rasterpatroon. Het meest imposante 
gebouw aan deze zijde van de rivier is het Parlementsgebouw. Andere belangrijke gebouwen 
zijn: de Academie van Wetenschappen, de Staatsopera, het Hongaars Nationaal Museum en 
de Sint Stefanusbasiliek. Boedapest kent veel pleinen, waaronder het Heldenplein met het 
Millenniummonument, het Museum voor Schone Kunsten en de Kunsthal. Er zijn prachtige 
gebouwen uit de periode van de Secession, zoals de Franz Liszt-Academie, de Postspaarbank, 
het Gresham-paleis, het Museum voor Toegepaste Kunsten, het New York-paleis, de entree 
van de dierentuin, het Secession-paviljoen en vele woonhuizen. 

12.3 Parlementsgebouwen 

In de loop van de negentiende eeuw veranderde - mede onder invloed van de Franse 
Revolutie - het politiek-maatschappelijke klimaat. De opkomst van de burgerij leidde tot een 
herverdeling van de macht. Traditionele machthebbers, zoals adel, grootgrondbezitters en 
kerk moesten macht afstaan aan de welgestelde burgerij. De vorming van nationale staten 
leidde tot de noodzaak om rechten en plichten van staatsorganen vast te leggen. Dit gebeurde 
door middel van een constitutie, een Grondwet.   
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Met de opkomst van de moderne democratieën ontstond behoefte aan vergaderruimte voor de 
volksvertegenwoordiging. De parlementen kregen meestal hun domicilie in de hoofdstad van 
het betreffende land. Eerst werd bekeken of bestaande gebouwen zich ervoor leenden om het 
parlement in onder te brengen. In Frankrijk werd het uit het begin van de achttiende eeuw 
stammende Palais Bourbon aangepast voor vergaderingen van de Assemblée Nationale. 
Napoleon liet aan de zijde van de Seine een nieuwe, monumentale entree met Corinthische 
zuilen bouwen. In België werd de op het einde van de achttiende eeuw gebouwde zetel voor 
de Soevereine Raad van Brabant in de loop van de negentiende eeuw aangepast voor de 
Staten Generaal, waarna in 1843 de senaatszaal en in 1883 de zaal voor de vergaderingen van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers werden gebouwd. In de meeste landen van Europa 
bleek dat er geen geschikte bestaande ruimte voor het parlement was, reden waarom men 
koos voor nieuwbouw. Daaraan ging vaak een prijsvraag vooraf.  

Omvang en aard van het parlementsgebouw waren afhankelijk van de vraag of het om een 
één- of tweekamerstelsel ging. Men stond voor de keuze tussen een modern of een meer 
traditioneel gebouw. Oostenrijk koos voor nieuwbouw langs de bekende Ring. Hier werd een 
gevelfront ontwikkeld geïnspireerd door het Parthenon van Athene. In Engeland brandde het 
oude parlementsgebouw af en kwam rond 1850 een neogotisch gebouw tot stand, de 
Westminster. In Duitsland werd tegen het einde van de negentiende eeuw een neobarok 
rijksdaggebouw gerealiseerd, dat onlangs drastisch werd herbouwd en gerenoveerd door Sir 
Norman Foster. Finland koos in het begin van de twintigste eeuw voor een nieuwbouw in 
neoclassicistische stijl met een statig front van veertien zuilen met Corinthische kapitelen. In 
tijd van enkele decennia kwamen zo in de Europese hoofdsteden gebouwen tot stand die het 
karakter en beeld van de stad in sterke mate zouden bepalen. De gebouwen werden ontworpen 
in de voor die periode kenmerkende stijl. In de negentiende eeuw waren de neostijlen 
populair: Neo-Oriëntalisme, Neohellinisme, Neoclassicisme, Neorenaissance of Neogotiek. In 
Nederland werd voor een gedeeltelijke nieuwbouw in moderne architectuur gekozen toen het 
oude Binnenhof niet meer toereikend bleek te zijn. Het ontwerp van Pi de Bruijn voor de 
nieuwbouw van de Tweede Kamer uit de jaren tachtig van de twintigste eeuw gaat uit van 
behoud van de historische omgeving, met een moderne invulling.   

Diversiteit 
Parlementsgebouwen verschillen onderling sterk in hun verschijningsvorm, niet alleen 
vanwege verschillen in bouwstijl, maar ook door de uiteenlopende programma’s van eisen 
samenhangend met de aard van het staatsbestel, het inwonertal en de aard van de ambities. Dit 
neemt niet weg dat het doorgaans gaat om tamelijk grote, representatieve gebouwen die door 
hun plaatsing in de stadsplattegrond vaak als ‘landmark’ fungeren. Elk van die gebouwen kent 
in ieder geval een grote representatieve vergaderzaal, vele kleinere vergaderzalen, ruimten 
voor de politieke fracties, kamers voor de leden van het parlement, ruimte voor de 
ondersteunende diensten, een restaurant, toiletgroepen, ontvangstruimten enzovoort. 

Strijd 
Men kan zich voorstellen dat de keuze voor een parlementsgebouw met de nodige strijd 
gepaard is gegaan. Dat betreft niet alleen de stad waar het gebouw moest komen, maar ook de 
situering in de betreffende stad. Verder was ook de omvang ervan vaak een twistpunt, evenals 
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(dreigende) overschrijding van het budget. Maar er was vaak ook strijd over het karakter van 
het ontwerp. Immers, welke sfeer moet het gebouw oproepen? Hoe kan men het een 
democratische uitstraling geven? Welke bouwstijl past het beste bij de ambities van het land? 
Hoe kan men de democratische aspiraties het best in steen vertalen? In elk land is er een 
discussie geweest of het gekozen ontwerp wel het beste was en het meest passend bij de 
landsaard. Dat is ook het geval geweest in Boedapest. 

12.4 Neogotiek 

Het Parlementsgebouw van Boedapest is een voorbeeld van Neogotiek, althans wat betreft de 
buitenkant. Deze bouwstijl is een herleving van de oude idealen van de gotiek. Men grijpt 
terug op de gotische architectuurtaal uit de Middeleeuwen en probeert deze op een moderne 
manier te interpreteren. Twee architecten hebben de populariteit en bredere toepassing van de 
neogotiek in belangrijke mate bevorderd, te weten Pugin en Viollet-le-Duc. 

Pugin 
Augustus Pugin (1812-1852) bouwde neogotische kerken, landhuizen, paleizen, kloosters en 
scholen. Hij bevorderde de neogotiek in Engeland en later ook in Nederland. Samen met 
architect Sir Charles Barry herbouwde hij de Houses of Parliament in Londen. Barry was 
verantwoordelijk voor de nieuwbouw. Pugin zorgde vooral voor de bekleding van de gevels 
met neogotische details. Hij was de auteur van: ‘An Apology for the Revival of Gothic 
Architecture in England’ (1843). 

Viollet-le-Duc 
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) studeerde aan de École des Beaux-Arts te 
Parijs. Hij maakte een ‘grand tour’ naar Italië en Sicilië. Teruggekeerd naar Parijs 
restaureerde hij de Sainte Chapelle. Daarop volgden de restauraties van diverse gotische 
kerken en stadhuizen. Zijn aandacht voor de gotiek groeide uit tot een ware passie. Hij 
bewonderde de schoonheid van de gotische bouwkunst. In 1845 kreeg hij opdracht tot herstel 
van de Notre Dame te Parijs. Hij voegde nieuwe elementen toe, zoals de bekende ‘flèche’ op 
de viering. In 1846 volgde de restauratieopdracht voor de abdij St. Denis. In 1849 kreeg hij de 
opdracht tot restauratie van de vestingwerken van Carcassonne en in 1850 tot die van de 
kathedraal van Amiens. Hij is van grote invloed geweest vanwege zijn tiendelige boekwerk 
(1854-69) getiteld: ‘Dictionnaire raissoné de l’architecture française du 11me au 16me 
siècle’. 

12.5 Parlementsgebouw Boedapest 

Het meest curieuze van het groot uitgevallen parlementsgebouw van Hongarije is dat het 
bestemd is voor een land dat maar zo weinig parlementaire geschiedenis heeft gekend. 
Gedurende het ruim honderdjarige bestaan van het gebouw, werd het land 43 jaar geregeerd 
door een totalitair bewind. In 1867 kreeg Hongarije een min of meer zelfstandige status 
binnen de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie. Er werden plannen gemaakt voor 
nieuwbouw voor het nationaal parlement.  
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Ligging 
Als locatie werd gekozen voor een plek langs de Donau, aan de Pest-zijde schuin tegenover 
het koninklijke paleis. Het is een langgerekt gebouw van grote monumentaliteit. Vanaf het 
water is het, evenals vanaf de Boeda-heuvel, heel goed te zien.  

Geschiedenis 
Rond 1870 werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor het parlementsgebouw. Slechts 19 
plannen werden ingediend (tegenover de Berlijnse Rijksdag met bijvoorbeeld 180 
inzendingen). De keuze werd gemaakt in 1882 en viel op het neogotisch ontwerp van Imre 
Steindl (1839-1902), hoogleraar aan de Technische Universiteit van Boedapest. Het ontwerp 
werd fel bekritiseerd omdat het door sommigen werd getypeerd als zijnde een ‘Duitse stijl’, 
niet passend bij de Hongaarse volksaard. Ondanks de kritiek werd het gebouw tussen 1884 en 
1902 gerealiseerd. Het ontwerp is een mix van oud en nieuw, vooral in de toepassing van 
materialen. De façade is een typisch voorbeeld van Neogotiek. De centrale koepel van het 
gebouw, alsmede de inrichting wijken af van de Neogotiek: ze verwijzen naar de renaissance- 
en barokstijl. Dit laatste wordt vooral duidelijk in het gigantische trappenhuis. Meer dan 1000 
arbeiders hebben gedurende zeventien jaar aan het gebouwencomplex gewerkt. Het was de 
grootste investering in die periode. Het gebouw verraadt de invloed van de ‘Houses of 
Parliament’ te Londen. Toen het parlementsgebouw tot stand kwam, was Hongarije nog een 
aanzienlijke staat die zich uitstrekte van de Tatra tot aan de Adriatische Zee. Het land telde 
destijds 20 miljoen inwoners. De Vredesverdragen van ná de Eerste Wereldoorlog sloeg de 
Dubbelmonarchie kapot, wat voor Hongarije een enorm grondgebiedverlies betekende. Het 
land verloor bijna driekwart van haar territorium, raakte bijna tweederde van zijn 
landbouwgronden kwijt en de bevolking werd gereduceerd tot 7,5 miljoen inwoners. Wat 
restte was een grote hoofdstad in een klein land. 

Présence 
Het gebouw presenteert zich als een zeer grote bouwmassa in een historiserende bouwstijl. De 
afmetingen zijn gigantisch: 286 meter lang en 123 meter breed. Het is een van de grootste 
openbare gebouwen in Europa. De totale oppervlakte ervan bedraagt 18.000 m2, met een 
inhoud van 473.000 m3. Het is gebouwd op een twee tot vijf meter dikke betonnen fundering. 
De hoofdgevel ligt aan de Donau, maar de entree bevindt zich op een plein aan de andere 
kant. Het gebouw is symmetrisch van opzet en was oorspronkelijk bedoeld voor een 
tweekamerparlement, wat onder andere valt af te leiden uit de twee grote vergaderzalen. Het 
beeld van het gebouw wordt gedomineerd door een grote, zestienhoekige koepel van 96 meter 
hoog. Ook de vele slanke torens en de grote reeks pinakels vragen veel aandacht. De 
architectuurtaal van de Neogotiek is goed herkenbaar in de rijke toepassing van luchtbogen, 
steunberen, spitsbogen, balustrades, loggia’s en trappartijen. De gevels zijn versierd met 
beelden en wapens van steden en regio’s. Als men van de zijde van de oever het gebouw 
nadert, dan moet men langs trappen naar boven. Men komt dan op een wandelroute terecht, 
waar men onder luchtbogen en steunberen doorloopt. Het gebouw bestaat uit een risalerende 
middenpartij en twee zijrisalieten. Tussen deze bouwdelen bevinden zich arcaden met 
spitsbogen. Voor het gebouw zijn meer dan veertig miljoen stenen gebruikt. 
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Interieur 
Hoewel de gevel neogotisch is, volgt de plattegrond barokke conventies. De hoofdingang is 
aan de pleinzijde gelegen. Via de hoofdingang komt men bij een monumentale hoofdtrap, die 
naar de koepelzaal voert. De grote trappengang bevat fresco’s van Károly Lotz en beelden van 
György Kiss. Het plafond van de gang wordt mede gedragen door acht zes meter hoge en vier 
ton wegende granieten zuilen. De zestienhoekige koepelzaal heeft een plafond met een 
imposante sterrenhemel. In het midden van de ronde zaal bevindt zich een Hongaarse 
koningskroon, met scepter en zwaard. De zaal is rijk gedecoreerd met heraldische 
afbeeldingen. De toppen van de pilaren zijn voorzien van beelden van Hongaarse heersers. 
Aan de linkerzijde van de koepelzaal ligt de Nationale Vergaderzaal. Deze zaal is halfrond en 
bekleed met Slavisch eiken. De stoelen in de binnenste rij van het halfrond zijn bestemd voor 
de leden van het kabinet. De grote schilderingen in de zaal herinneren aan de eerste 
vergadering van de Hongaarse volksvertegenwoordiging in 1848 en de kroning van Frans 
Josef van Habsburg tot koning van Hongarije. De volksvertegenwoordigers zitten in banken 
die in een hoefijzervorm zijn opgesteld en kijken uit op een verhoogd podium waarop de 
voorzitter van de nationale vergadering zit. Op vloerniveau bevindt zich een rijk gedecoreerde 
arcade. Daarboven zijn op twee niveaus loggia’s aangebracht. Aan de rechterzijde van de 
koepelzaal bevindt zich de Congreszaal. Ook hier zijn de banken in hoefijzervorm opgesteld 
en zijn galerijen aangebracht. In het hele interieur van het gebouw zijn dure materialen 
verwerkt. In veel ruimten is bijvoorbeeld marmer toegepast. Verder is er 25 kilo bladgoud in 
de ornamenten verwerkt. Iedere 30 jaar moet dit bladgoud vervangen worden. Het gebouw 
telt 691 vertrekken, waarvan meer dan 100 zalen, voorts 27 poorten, 18 binnenplaatsen en 29 
trappenhuizen en 13 liften. Het behoort tot de allergrootste gebouwen van de wereld. Al 23 
jaar na de bouw was een renovatie nodig. De steen die Steindl gebruikte, bleek te zacht. De 
renovatie van dit gigantische gebouw gaat nog steeds door. 

Kossuthplein (Vrijheidsplein) 
De royale stijl van het parlementsgebouw past bij de weidsheid en grootsheid van het 
Kossuthplein. Voor de inrichting van dit plein moest een oude kazerne worden gesloopt. Twee 
beelden, één van een vrijheidsstrijder en één van een vorst sieren het plein. Aan het plein 
bevinden zich, tegenover de hoofdentree van het parlementsgebouw, het tussen 1893 en 1896 
opgetrokken gebouw dat bedoeld was als Paleis van Justitie en dat nu onderdak biedt aan het 
Etnografisch Museum en het in diezelfde periode gebouwde Ministerie van Landbouw. Het 
Etnografisch Museum is gebouwd in een stijl met kenmerken van de Renaissance, Barok en 
Classicisme. Het Ministerie van Landbouw is neoclassicistisch van karakter met een enorme 
Corinthische zuilengalerij die het entablement ondersteunt. Het bijzondere van deze 
gebouwen aan het Kossthplein is dat ze alle drie hebben meegedongen naar de eerste prijs 
voor het parlementsgebouw. Het huidige gebouw van Imre Steindl kwam als winnaar uit de 
bus, maar ook de gebouwen van de tweede en derde prijswinnaar werden gerealiseerd, 
namelijk het Etnografisch Museum en het Ministerie van Landbouw. Het is uniek dat men 
behalve het winnend ontwerp, ook de ontwerpen met een tweede en derde prijs heeft 
gerealiseerd en dan ook nog in de directe nabijheid van elkaar.  
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12.6 Slot 

Wie in Boedapest vertoeft, wordt niet alleen getroffen door de stedenbouwkundige structuur 
en de gevarieerde architectuur, maar ook door de Hongaarse sfeer van eenzaamheid. Het lijkt 
alsof de geest van de Hongaarse geschiedenis ronddoolt, die iedereen op zichzelf terugwerpt. 
Dit alles is treffend onder woorden gebracht door de Hongaarse schrijver Sándor Márai. Zijn 
werken uit de jaren veertig van de twintigste eeuw zijn herontdekt. Ze zijn in vele talen 
vertaald en staan in veel landen op de top-tien. Dat geldt in het bijzonder voor zijn boeken 
'Gloed' en 'De erfenis van Eszter'. De Hongaarse sfeer van eenzaamheid wordt heel 
scherpzinnig beschreven in een minder bekend boek van zijn hand: 'Land, Land!…. In dit 
boek zijn de herinneringen samengebracht van de laatste jaren uit de Tweede Wereldoorlog en 
de periode direct erna toen de Russen het land bevrijdden en vervolgens bezetten. Een enkel 
citaat ter illustratie: 'De wetenschap dat Hongaar-zijn gelijk stond aan eenzaam zijn, dat de 
Hongaarse taal zonder verwanten is en onbegrijpelijk voor andere volkeren, dat het uit vele 
rassen vermengde en toch typisch 'Hongaarse' fenomeen zelfs voor de directe buren, die 
duizend jaar lang het lot van de Hongaren hadden gedeeld, vreemd was: die wetenschap had 
iets ijzingwekkends.' Het Parlementsgebouw in Boedapest zou die eenzaamheid moeten 
doorbreken. Het grootse gebaar langs de Donau roept echter eerder het gevoel van het 
tegendeel op. Het megalomane karakter ervan onderstreept namelijk eerder het gevoel van 
eenzaamheid, dan dat het de verbondenheid articuleert. Het gebouw, de zalen, de 
ornamentiek, ze proberen allemaal eenheid te smeden, maar het effect is verdeeldheid en 
eenzaamheid.  
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Ambachtelijke Architectuur 

In 1837 besteeg Victoria als 18-jarige de Engelse troon. Deze eerbiedwaardige dame wist het 
prestige van het Britse koningshuis te herstellen. In die periode omvatte het Verenigd 
Koninkrijk een bevolking van meer dan twintig miljoen en was Londen met twee miljoen 
inwoners de grootste stad van de wereld. De industrie bloeide als nooit tevoren. Het land was 
verantwoordelijk voor de helft van de wereldproductie van ijzer en steenkool. De Engelse 
katoenproducten overspoelden de wereldmarkt. Het spoorwegennet werd uitgebreid en de 
scheepswerven ontwikkelden zich voorspoedig. De Industriële Revolutie leidde tot veel 
verzet. Het waren niet alleen arbeiders die de machines vernielden, maar ook kunstenaars en 
ambachtslieden die geen goed woord over hadden voor producten die machinaal werden 
vervaardigd. Er werd aangedrongen op overheidsbemoeienis om de wantoestanden op te 
heffen. 'Factory Acts' zorgden ervoor dat kinderarbeid en nachtwerk van vrouwen verboden 
werden, dat de arbeidsduur en de rechten van leerjongens geregeld werden en dat er een 
verplichte rustdag kwam. 'Public Health Acts' stelden de lokale overheden in staat om beleid 
te voeren op het gebied van de drinkwatervoorziening, de riolering, huisvuilverwijdering en 
verbetering van de huisvesting.  

John Ruskin (1819-1900) was de gepassioneerde, eloquente criticus en theoreticus van het 
verzet tegen de negatieve aspecten van de vooruitgang. Hij vormde deel van een groep 
Engelse kunstenaars, de Pre-Rafaëlieten, met een voorkeur voor de middeleeuwse en 
Florentijnse kunst. Dezelfde Ruskin vormde met zijn ideeën een belangrijke inspiratiebron 
voor de Arts and Crafts Movement. Hoewel hij zelf geen enkel ambacht uitoefende, 
attendeerde hij via zijn geschriften op enkele ‘gouden’ regels, namelijk dat producten alleen 
moeten worden gemaakt als ze noodzakelijk zijn, dat er een praktisch of nobel doel achter de 
producten moet zitten en dat er niet gekopieerd mag worden. De theoretische ideeën van 
Ruskin werden de basis voor het praktisch ambachtelijke werk van zijn leerling: William 
Morris. Hij begon een bedrijfje voor decoratieve objecten op basis van de beginselen van 
Ruskin. Deze producten werden voor het eerst getoond tijdens de Wereldtentoonstelling van 
1862 in Londen. Het werk sloot goed aan bij de opkomende belangstelling voor de kunst uit 
China en Japan, als mede bij de beweging van het Symbolisme, die zich ook verzette tegen de 
industriële, zakelijke samenleving. De architect Mackintosh werd door al deze bewegingen 
beïnvloed.  

In de ambachtelijke architectuur hecht men aan het gebruik van natuurlijke materialen, aan 
constructies die op de natuur zijn gebaseerd en op vormen die aan de natuur zijn ontleend. De 
richting van de Art Nouveau (Jugendstil, Modernismo) past deze beginselen op een 
eigentijdse manier toe. In feite worden nieuwe bouwmaterialen (gietijzer, smeedijzer, 
geglazuurde bakstenen) op een ambachtelijke manier verwerkt. Er zijn twee varianten, 
namelijk een geometrische en een curvilineaire. In de geometrische variant wordt gekozen 
voor decoratieve motieven in de vorm van strakke lijnen en vierkantjes, en voor een 
bescheiden polychromie. In de curvilineaire variant wordt juist geopteerd voor planten- en 
diermotieven, voor het zweepslagmotief en voor kleurrijke afbeeldingen. Daar waar staal als 
constructiemateriaal wordt gebruikt, wordt dit zichtbaar gemaakt. Dat geldt niet alleen voor 
bedrijfsgebouwen, maar ook voor woningen en villa’s. 
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13. Glasgow: Glasgow School of Art 

Mackintosh’s strijd om erkenning 

Wat eerst een lelijke haven- en industriestad was, heeft zich gedurende de afgelopen jaren 
ontwikkeld tot een cultureel aantrekkelijke metropool. Glasgow, de grootste stad van 
Schotland, gelegen aan de rivier de Clyde, had een zeer negatief imago. Het regiobestuur 
ervoer dit als een gigantische last. Samen met het gemeentebestuur is systematisch gepoogd 
om de stad positief op de kaart te zetten. In 1990 was Glasgow culturele hoofdstad van 
Europa. Die aanwijzing heeft een zeer positief effect gehad, want daardoor kwamen projecten 
van de grond die anders minder gemakkelijk tot stand zouden zijn gekomen. Ik heb de stad 
enige jaren vóór dit evenement bezocht, maar ook een aantal jaren erna. Zelden heb ik in een 
stad zulke grote veranderingen kunnen constateren als daar. Niet dat Glasgow nu meteen tot 
de top van meest bezienswaardige steden gerekend kan worden, maar het ziet er nu allemaal 
beter uit. Symptomatisch voor deze transformatie is de toestand van de nalatenschap van de 
architect Mackintosh. Bij mijn eerste bezoek lag dat er zeer deplorabel bij. Tijdens een later 
bezoek was veel ervan gerestaureerd. Dit heeft ook te maken met het feit dat Mackintosh, die 
in het buitenland wél gewaardeerd werd, in eigen land pas later de erkenning kreeg die hij 
verdiende. Gedurende zijn hele leven heeft hij een strijd om erkenning moeten voeren. Dat 
lukte niet en teleurgesteld verliet hij het architectenvak, om zich vervolgens aan de beeldende 
kunst te wijden.  

13.1 Schotland 

Schotland is het land van het monster van Lochness, de whisky, de kilts, de ‘highland-games’ 
en van de strijd tussen de Glasgow Rangers en Celtic. Dat is althans het stereotype beeld. In 
werkelijkheid is het land uiteraard meer: het heeft een enorme variëteit aan landschappen, 
mooie historische steden, tientallen eilanden, talrijke kastelen, een trotse bevolking en 
evenredig veel tradities. Het huidige Schotland telt ongeveer zes miljoen inwoners, waarvan 
een groot deel in Glasgow, Edinburgh en Dundee woont. De geschiedenis van Schotland is in 
sterke mate getekend door een weerstand tegen vreemde overheersing. Dat was al zo in de 
periode dat de Romeinen Engeland bezetten, maar er niet in slaagden Schotland aan zich te 
onderwerpen. Dat is nog altijd zo, want ondanks de bindingen met het Britse Rijk, hecht 
Schotland aan zelfstandigheid. Deze autonomie verwierf het land in 1997 toen de bevolking 
via een referendum koos voor een eigen volksvertegenwoordiging. Voor het beeld van het 
huidige Schotland is de periode van de industrialisatie belangrijk geweest. Het gebied rond de 
monding van de Clyde werd een centrum voor kolenwinning, staalproductie en scheepsbouw. 
De agrarische samenleving veranderde in een industriële maatschappij. De Labour Party 
speelde in politiek opzicht een steeds belangrijkere rol. Ondanks de modernisering van de 
maatschappij hecht de Schot erg aan traditie. Dat blijkt uit de klederdracht: iedere clan heeft 
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een eigen Schotse ruit (tartan). De kilts worden echter nog slechts bij speciale gelegenheden 
gedragen. Verder is er de doedelzak, het muziekinstrument bij uitstek voor de Schot, en dan 
de jaarlijkse hooglandspelen waarbij kracht centraal staat: het werpen van boomstammen, het 
slingeren van kogels en het optillen van zware objecten. 

Lowlands, Highlands en eilanden 
Schotland is in geografisch, maar ook in sociaal, economisch en cultureel opzicht op te 
splitsen in de Lowlands, de Highlands en de eilanden. De Lowlands vormen het grensgebied 
met Engeland. Hier bevinden zich de steden Edinburgh en Glasgow. De eerste stad heeft een 
rijke geschiedenis. Ze is door de ligging van het kasteel op een heuvel (Castle Hill) en de erbij 
horende pronkstraat (Royal Mill), als mede door haar systematische stadsuitleg aan de voet 
van de heuvel, een schoolvoorbeeld van een historische stad met een helder patroon. Dat is 
veel minder het geval voor Glasgow: de stad moet het vooral hebben van enkele opvallende 
individuele gebouwen en van de recente wedergeboorte. De Highlands dragen in sterke mate 
bij tot het stereotype beeld van Schotland. Het feodale stelsel en het clansysteem hebben 
eeuwenlang de sociale structuur van dit gebied bepaald. Sir Walter Scott heeft via zijn 
literatuur bijgedragen tot het romantische beeld van dit gebied. De mensen wonen hier in 
kleine dorpen en zijn economisch vooral actief in de visserij en olie-industrie, in de 
kunstnijverheid en in whiskystokerijen. Met ferries kan men de eilanden bezoeken: de 
Shetland-eilanden niet al te ver van de poolcirkel, de vruchtbare Orkney-eilanden met onder 
andere de op Stonehenge lijkende ‘standing stones’ en de Western Isles, een afgelegen keten 
van eilanden vooral bekend door hun zeer oud gesteente. 

13.2 Glasgow 

De naam Glasgow is een verbastering van de Keltische naam Glas cu, wat ‘geliefde groene 
plaats’ betekent. Het is de grootste Schotse stad en telt meer dan één miljoen inwoners, met 
inbegrip van de voorsteden. De stad kende een grote bloei gedurende de negentiende eeuw 
toen de industrialisatie grote vormen aannam. Dat was mogelijk door de aanwezigheid van 
steenkool in Lanarkshire. De stad ligt aan de rivier de Clyde op ongeveer 35 kilometer van de 
monding van de rivier in de Firth of Clyde, een zeearm die toegang biedt tot de Ierse Zee. 

Stadsbeeld 
De stad kent maar een beperkt aantal historische gebouwen. Daartoe behoort bijvoorbeeld de 
uit de vijftiende eeuw stammende Provand’s Lordshipcathedral. Het grootste deel van de stad 
is in de negentiende eeuw gebouwd: grauwe, troosteloze woon- en industriewijken. Het lijkt 
merkwaardig, maar de stad heeft één van de oudste universiteiten van Europa. Deze werd 
namelijk al in 1451 gesticht. Het oude universitaire gebouwencomplex is tamelijk riant 
gelegen en ziet er zeer verzorgd uit. De zalen in de oude gebouwen geven een goed beeld van 
het traditionele universitaire leven. Er is onder andere een reconstructie van Mackintosh’s 
woning, waarin origineel meubilair is ondergebracht. Het socialistische stads- en regiobestuur 
was er alles aan gelegen om Glasgow leefbaarder en mooier te maken. Grootscheepse 
programma’s van stadsvernieuwing zijn in de tachtiger jaren van de twintigste eeuw opgesteld 
en doorgevoerd. Bovendien heeft men de aantrekkingskracht van het werk van Mackintosh 
ontdekt. Zijn (overgebleven) gebouwen zijn nu nagenoeg allemaal gerestaureerd. In 1990 was 
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Glasgow culturele hoofdstad van Europa. Dat is een enorme impuls gebleken: het stadsbeeld 
is er aangenamer en mooier door geworden. 

13.3 Morris, ACM en The Four 

Zeker in de negentiende eeuw was Glasgow geen mooie stad. Bepaalde kunstenaars wezen de 
industrialisatie als boosdoener aan. Het oude ambacht en de traditionele schoonheid dreigden 
te verdwijnen.  

Morris 
William Morris, die leefde van 1834-1896, bekritiseerde de kunst uit het Victoriaanse tijdperk 
als gedegenereerd en vals. Dit kwam volgens hem vooral door de opkomende industrie met 
zijn massaproductie. Hij formuleerde als ideaal ‘kunst voor en door het volk’. Dit viel alleen 
te bereiken als het oude ambacht weer in ere werd hersteld. De kunst van de Middeleeuwen 
diende daarbij als inspiratiebron. In 1861 werd de firma Morris, Marshall & Faulkner 
opgericht, die op basis van Morris’ principes onder andere meubelen, behang, tapijten, textiel 
en boeken vervaardigden. De motieven die op behang en vloer- en wandkleden werden 
gebruikt, zijn ontleend aan de natuur en aan oosterse ornamentiek. Morris’ bedrijf was een 
voorloper van de latere Arts and Crafts Movement, een beweging die veel betekenis toekende 
aan ornament, decoratie en ambachtelijke kunst. Iain Zaczek heeft een overzichtsboekje 
gemaakt van het werk van Morris op het gebied van boekillustraties, behangpapier, tapijten, 
geschilderde panelen, textielmotieven, plafondschilderingen, tegeltableaus, borduurwerk, 
gebrandschilderd glas, meubels en dergelijke. Veel van het originele werk is te zien in het 
Victoria and Albert Museum in Londen. In het werk vallen het gebruik van planten- en 
diermotieven, de gevarieerde koloriet en de geïdealiseerde menselijke figuren erg op. Het 
werk is zeer verfijnd en is met zeer veel zorg tot stand gekomen. 

Socialistische idealen 
Morris was niet alleen beeldend kunstenaar. Hij was ook literator en een strijder voor 
socialistische idealen. Dat komt goed tot uitdrukking in zijn utopisch werk ‘News from 
Nowhere’ (1891). In deze novelle laat hij de hoofdpersoon in het begin van de eenentwintigste 
eeuw in Londen wakker worden wanneer al zijn socialistische idealen werkelijkheid zijn 
geworden. Kapitalisme en industrialisatie zijn verdwenen. De bewoners zijn vriendelijke, 
rustige en gelukkige mensen die voldoening vinden in ambachtelijk werk en die vredig met 
elkaar leven in een agrarische maatschappij. In die samenleving bestaat sociale gelijkheid en 
harmonie. Schoonheid is een belangrijk levensbeginsel, wat tot uitdrukking komt in de 
bouwkunst, landschapsinrichting, kleding, meubels, servies, bestek enzovoort. 

Arts and Crafts Movement 
Morris is van grote invloed geweest op de Arts and Crafts Movement, welke op zijn beurt 
weer van invloed is geweest op Mackintosh. De naam van de beweging verwijst naar een 
groep Engelse kunstenaars, opgericht in 1886 en sinds 1888 opererend onder de naam ‘Arts 
and Crafts Exhibition Society’. Zij verenigden zich om door middel van lezingen en 
tentoonstellingen de kunstnijverheidsvoorwerpen die zij maakten onder de aandacht van een 
groot publiek te brengen. Zij grepen terug op de ideeën van de genoemde Morris, maar ook op 
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die van Pugin en Ruskin. De bij de beweging aangesloten lieden hadden het ideaal om mooie, 
ambachtelijk bereide en voor gewone mensen betaalbare voorwerpen te maken. Dit ideaal 
werd uiteindelijk niet bereikt, omdat ambachtelijk vervaardigde producten in vergelijking met 
massaproducten te duur bleken. Mackintosh is sterk door deze beweging beïnvloed, zowel in 
zijn architectuur als in zijn kunstnijverheidsproducten. 

The Four 
Mackintosh, en zijn collega-vriend Herbert MacNair kregen kennis aan de zusters Macdonald. 
Deze groep, ‘The Four’ genoemd, was een hecht team waarvan de leden elkaar sterk 
inspireerden en aanvulden. Om hun idealen van prettig-en-mooi-wonen gestalte te geven, 
moest niet alleen een erbij passende architectuur, maar ook een binnenhuisarchitectuur 
worden toegepast. Dat kwam goed uit want Mackintosh was ook meubelmaker. Hij ontwierp 
kasten, tafels, stoelen, bedden, nachtkastjes, kabinetten, wastafels, enzovoort. Zijn vrouw 
Margaret maakte ontwerpen voor glas-in-loodramen, kamerschermen, affiches, 
boekillustraties, decoratieve details voor meubels en textielmotieven. 

13.4 Charles Rennie Mackintosh  

Charles Rennie Mackintosh werd in 1868 in Glasgow geboren. Hij geldt als een van de 
pioniers van de moderne architectuur en designkunst. In zijn veelzijdig en fantasievol werk 
verbindt hij invloeden van de Arts and Crafts Movement, het Japonisme en het Symbolisme 
met de oer-Schotse bouw-, vorm- en stijltraditie, zoals die tot uiting komt in Schotse kastelen 
en landhuizen (‘barional’ traditie). Op zestienjarige leeftijd begon hij zijn bouwkundige 
vorming op het architectenbureau van John Hutchinson. In 1989 wisselde hij van kantoor en 
ging bij het architectenbureau John Honeyman & Keppie werken. Vanaf 1904 werkte hij als 
partner in deze maatschap. Hij sloot daar vriendschap met Herbert MacNair, die eveneens 
voor dit bureau werkte. Samen gingen ze avondcursussen volgen aan de Glasgow School of 
Art. Daar ontmoetten ze de zusters Macdonald. MacNair trouwde met Francis en Mackintosh 
met Margaret. Samen kregen ze bekendheid als The Four. Via het tijdschrift 'The Studio' 
leerden zij onder andere Jan Toorop en de Belgische dichter Maeterlinck kennen. Mackintosh 
bleef tot 1913 werken bij het bureau Honneyman & Keppie. In opdracht van Catharine 
Cranston ontwierp hij vanaf 1886 het interieur van een aantal theesalons. Zijn doorbraak 
volgde met het ontwerp voor de Willow Tearoom. In 1891 maakte hij een studiereis naar Italië 
en bezocht onderweg Londen, Antwerpen, Brussel en Parijs. In 1896 had hij een expositie van 
meubels in Londen. De getoonde stoelen kregen vanwege hun gebrekkige constructie veel 
kritiek. In 1898 exposeerde hij in München en in 1900 op de jaarlijkse tentoonstelling van de 
Wiener Sezession. Hij werd de leidende figuur in een stroming die elders Art Nouveau, 
Jugendstil of Modernismo wordt genoemd. Zijn belangrijkste architectonische project is de 
Glasgow School of Art, waarvoor hij plannen maakte tussen 1897 en 1909. Tijdens zijn leven 
kreeg hij op het Europese vasteland veel waardering. In Schotland daarentegen werd hij pas 
jaren na zijn dood gewaardeerd. Vanaf 1910 stagneerden zijn opdrachten. Hij was nogal recht 
in de leer, wat hem vaker in conflict bracht met opdrachtgevers. Verder had hij een niet gering 
alcoholprobleem. In 1913 verliet hij Glasgow. Hij vestigde zich in Londen om zich daar 
geheel aan het schilderen en textieldesigns te wijden. In 1923 vertrok hij om financiële 
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redenen, samen met zijn vrouw, naar Port-Vendres in Zuid-Frankrijk, waar hij zich toelegde 
op de landschapsschilderkunst. Hij overleed in 1928 te Londen. 

Werken 
Mackintosh ontwierp allerlei soorten gebouwen: kerken, lunchrooms, landhuizen, scholen en 
bedrijfsgebouwen. Tussen 1897 en 1899 ontwierp hij de Queen’s Cross Church of Scotland. 
Een stoere en sobere kerk gebouwd van rode zandsteen. Hij ontwierp meerdere tearooms, 
waaronder de al genoemde Willow Tearoom. Het pand is te bezichtigen. Het is op de 
verdieping in oude stijl heringericht, met meubels, tafeltjes, verlichting, muurbeschildering 
volgens ontwerpen van Mackintosh. Tussen 1902 en 1904 maakte hij een ‘total design’ voor 
de uitgever Walter Blackie, het zogenaamde Hill House. Dit is het grootste en meest 
ambitieuze van vijf huizen die Mackintosh in en rond Glasgow ontwierp. Het huis ligt in 
Helensburgh en is voor het publiek toegankelijk. Het is een moderne versie van een oud 
Schots torenhuis. De muren zijn bedekt met geel-grijze pleisterkalk. De enigszins romantische 
bouw doet niet direct vermoeden dat van binnen alles wit en vrij strak is volgens de principes 
van de geometrische Jugendstil. Hij kreeg ook de opdracht om scholen te ontwerpen, 
waaronder de Martyr’s Public School met de Art Nouveau-achtige behandeling van de stenen 
deuromlijsting en de symmetrische, in rode zandsteen uitgevoerde Scotland Street School. 
Ook bedrijfspanden behoorden tot zijn portefeuille, zoals de Daily Record Offices in Glasgow 
met hun karakteristieke wit geglazuurde bakstenen. Vrijwel al zijn werk is in Glasgow te 
vinden. In het buitenland zijn maar enkele realisaties: in München, Wenen en Berlijn.  

Karakteristieken werk van Mackintosh 
Wat zijn nu de specifieke kenmerken van het werk van C.R. Mackintosh? In de 
architectuuropgave probeert hij de plek optimaal te benutten. In veel gevallen is de site vooraf 
bepaald. Het is dan de kunst om de geest van de plek aan te voelen en hierop met architectuur 
te reageren. Uiteraard moet de ruimte afgestemd zijn op de functie. Zijn ontwerpen getuigen 
van het feit dat functionaliteit essentieel is. Hieraan koppelt hij een bescheiden decoratief 
schema, dat overigens uitbundiger wordt in het interieur. Het meest karakteristieke is dat het 
om een 'Gesamtkunstwerk' gaat. Daarbij moet men zich echter realiseren dat vooral de 
buitenkant van de landhuizen sterk passen binnen het Schotse kastelentype. Aan de buitenkant 
kan men aflezen welk type ruimte erachter schuil gaat. Het interieur is verrassend, we zien 
daar een tot in de details uitgewerkt concept. Kasten, tafels, stoelen, bedden, kabinetten, 
dressoirs, fauteuils, klokken, vloer- en wandbekledingen, deuren, glasverdeling in de ramen, 
gordijnen, servies, bestek, lampen en dergelijke zijn harmonisch op elkaar afgestemd. Ze zijn 
in een beperkt koloriet uitgevoerd. Zwarte (zeer donkere houtsoort) en witte ameublementen 
zijn bij hem favoriet. Vrijwel alle details, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant, hebben 
een geometrische vorm. Hij werkt veel met strakke, fijne lijnen en met uitgesneden 
vierkantjes in het meubilair. Daar waar een kleuraccent wordt gegeven, gebeurt dat in een 
herkenbaar violet. 

  
13.5 Glasgow School of Art 

Ik zei al dat Mackintosh vooral bekend is geworden door zijn ontwerp van de Glasgow 
School of Art. Hoe vredig de school er nu ook bij ligt, het laat onverlet dat er heel wat strijd is 
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geweest rondom de realisatie van deze school. Het begon allemaal in 1896 met een prijsvraag. 
Mackintosh, toen werkzaam bij het bekende bureau Honeyman & Keppie, zond een ontwerp 
in dat als winnaar uit de bus kwam. Maar er ontstonden allerlei problemen. Zo kon het 
gebouw om financiële redenen niet in één keer worden gebouwd, maar moest het in twee 
fasen worden gerealiseerd. Het gebouw wordt wel getypeerd als een manifest van eenvoud dat 
zich in zijn blokachtige geslotenheid tegen alle namaakpronk verzet. Het wordt gezien als hét 
voorbeeld voor een nieuwe generatie architecten.   

Fase 1 
De Glasgow School of Art ligt tegen een steile helling. De eerste vleugel, omvattende 
ongeveer twee derde deel van het gebouw, werd tussen 1897 en 1899 gebouwd. Het gaat om 
de oostelijke vleugel en het centrale deel, die beide uit graniet werden opgetrokken. De façade 
van dit deel ziet uit op de Renfrew Street. In dit bouwdeel werden de ateliers ondergebracht. 
In de granieten façade zijn grote raamuitsparingen aangebracht om licht tot de ateliers te laten 
toetreden. Dit geldt vooral voor de ruimten op de bovenverdieping, die twee keer zo hoog zijn 
als die van de benedenverdieping. De façade is niet helemaal symmetrisch. Het gebouw 
bevindt zich achter een langs de hele façade aangebracht hekwerk dat gedragen wordt door 
lage muurtjes. Een breed aangezette, maar smaller eindigende trap geeft toegang tot een 
zware deur, die met koper beslagen is. Op de verdieping boven de deur is de directeurskamer 
te vinden. Deze heeft een balkon aan de straatzijde. De op de Art Nouveau geïnspireerde 
ornamenten aan het gebouw zijn spaarzaam toegepast. Men vindt ze in de vorm van ijzeren 
stangen bij de entree, van ijzeren hekwerk op het balkon en van ijzeren versieringen bij de 
ramen op de etage.  

Fase 2 
Het tweede deel, aan de westzijde, werd tien jaar later gebouwd op basis van door Mackintosh 
bijgewerkte plannen. Hij veranderde zijn ontwerp van 1896 zodanig dat er een hoog 
oprijzende westgevel ontstond. Dit deel is situatief gezien niet eenvoudig, omdat er - zoals 
gezegd - sprake is van een terrein met een steile helling. Dit deel oogt milder en is 
architectonisch interessanter. De sterke verticale geleding suggereert dat we te doen hebben 
met de toren van een kathedraal. Boeiend zijn de drie verticaal gelede erkers van twee 
verdiepingen hoog (7,5 meter); zij laten het licht in de erachter liggende bibliotheek vallen.  

Interieur 
De meest boeiende ruimte in de school is de bibliotheek. Het interieur is buitengewoon 
harmonisch vanwege de samenhang tussen de materialen en kleuren van de vloer, wanden, 
plafond, wandkasten, tafels, stoelen en verlichting. De ruimte van de bibliotheek op zich is 
eenvoudig: een rechthoekige ruimte bepaald door twee rijen van telkens vier houten pijlers, 
met in de westgevel de genoemde drie grote ramen. Liggers dragen een rondgaande galerij. 
Francis Strauven typeert de bibliotheek als volgt: ‘In een gedempte atmosfeer fonkelen 
mysterieus lampen en rijzen de vrijstaande pijlers op als boomstammen, waaraan ongeacht 
hun rechtlijnigheid uit de gedempte fonkeling van de middengeleding een soort virtuele 
werveling ontstaat over de galerij heen, en op zichzelf terugkerend via de verticaal continue 
ramen.’ Men waant zich in een magisch woud waarin tegenstellingen mild in elkaar overgaan: 
licht en donker, hoog en laag, overvloed en terughoudendheid, functionaliteit en bekoring. 
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13.6 Slot 

Aan het einde van zijn leven was Mackintosh een teleurgestelde man. Hij had het gevoel dat 
er weinig waardering was voor zijn architectonisch werk. Hij heeft gedurende zijn hele leven 
moeten strijden om erkenning. Op een gegeven ogenblik heeft hij die strijd opgegeven. Zijn 
laatste jaren hield hij zich vrijwel uitsluitend bezig met aquarelleren en met het ontwerpen van 
textielpatronen. Pas later is zijn betekenis voor de moderne architectuur duidelijk geworden. 
Hij stond op het breukvlak van twee perioden. Dit betekent dat zijn werk, net als dat van 
Berlage, vanuit twee perspectieven kan worden bekeken: als culminatiepunt van de oude 
ambachtelijke kunst en als heraut van de moderniteit.  
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Betonarchitectuur 

Frankrijk presenteerde zich aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw aan de wereld via enkele wereldtentoonstellingen. De in Parijs gehouden exposities 
zorgden voor een gigantische bouwactiviteit. Nadat Hausmann de infrastructuur van Parijs 
had gemoderniseerd door de aanleg van grote boulevards met randbebouwing, werden bij 
gelegenheid van de tentoonstellingen van 1889 en 1901 grote projecten gerealiseerd die tot 
vandaag het aanzien van de stad bepalen, zoals het Grand Palais, de Alexandre III-brug, het 
Petit Palais, het metrostelsel met de entrees ontworpen in Art Nouveau-stijl van Hector 
Guimard en niet te vergeten de Eiffeltoren. Rond de eeuwwisseling werden prestigieuze 
wijken aangelegd vlakbij het Bois de Bologne. De opkomst van de Art Nouveau zorgde 
ervoor dat enkele opvallende panden in die stijl tot stand kwamen. Maar in dezelfde periode 
deed zich een technische ontwikkeling voor die zorgde voor een heel ander type bouwkunst. 
De échte doorbraak daarvan zou vanwege politiek-militaire gebeurtenissen pas enkele jaren 
later plaatsvinden. In 1914 werd namelijk Frans-Ferdinand te Sarajevo vermoord. Deze 
gebeurtenis zorgde voor een escalatie. De Dubbelmonarchie van Oostenrijk-Hongarije wilde 
afrekenen met Servië en kon daarbij op de steun van Duitsland rekenen. Rusland en Frankrijk 
mobiliseerden zich tegen deze centrale mogendheden. Vervolgens werd door de Duitse keizer 
Wilhelm II de oorlog verklaard aan Rusland en Frankrijk. De 'Grande Guerre' was begonnen 
en zou miljoenen slachtoffers vragen. 

Het aanzien van Europa zou niet alleen door de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog 
veranderen, maar ook door de verbreiding van de toepassing van een nieuw bouwmateriaal. 
Staal was al op grote schaal staal als bouwmateriaal gebruikt. Daarmee bleken grote 
overspanningen mogelijk, waardoor de bouw van fabriekshallen, opslagplaatsen, 
stationsgebouwen, nutsgebouwen en serres werd bevorderd. Staal werd later ook toegepast bij 
de bouw van woonhuizen en stadsvilla's. Inmiddels was echter een nieuw bouwmateriaal 
(her)ontdekt, namelijk beton. Het bleek mogelijk om beton te wapenen, waardoor het zich 
veel beter leende om op grote schaal te worden toegepast. Een belangrijke doorbraak vond 
plaats toen Perret kans zag om in een chique deel van Parijs een woonappartement met een 
betonnen skelet te bouwen. Daarmee werd hij de pionier van gewapend beton in de 
architectuur. Aanvankelijk sloot hij aan bij de Beaux-Arts-architectuur van zijn tijd. Hij paste 
pilasters, zuilen en friezen, maar voerde deze uit in gewapend beton. Om de hardheid van het 
materiaal en de weerstand ertegen te verzachten, gebruikte hij terracotta panelen met 
motieven ontleend aan de Art Nouveau. 

Zo ontstond een betonarchitectuur die in de twintigste eeuw op grote schaal zou worden 
toegepast. Aanvankelijk werd dit type architectuur vooral gekenmerkt door strakke, rechte 
vormen, meestal volgens een vast raster, waarbij vloeren, staanders en liggers via een 
bekisting werden aangebracht. Door de uitbreiding van kennis over wapening werden 
speelsere vormen mogelijk. Een industriële vervaardiging ervan in geprefabriceerde vorm 
bood nog meer kansen. De weerstand tegen het brute materiaal werd verminderd door het 
beton met een sierlaag te bekleden. De betonarchitectuur vond later zowel toepassing bij Het 
Nieuwe Bouwen (Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, Oud, Rietveld, Wils, Brinkman 
en Van der Vlugt), als bij de expressionistische architectuur (Steiner, Mendelsohn, Saarinen).  
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14. Le Raincy: Notre-Dame du Raincy 

Perret’s nieuwe wapen in de strijd 

Als bestuurslid van de Alliance Française, section Nimègue, heb ik een aantal jaren als 
reisleider gefungeerd voor weekends naar Parijs. Ik nam steeds de excursies op het gebied van 
architectuur voor mijn rekening. De deelnemers waren geen specialisten op het gebied van de 
(moderne) architectuur, maar waren wel erg geïnteresseerd in een wat ander Parijs dan dat van 
bijvoorbeeld de Eiffeltoren, de Arc-de-Triomphe, Montmartre en de Notre-Dame. Zo nam ik 
ze mee naar het Art-Nouveauwerk van Hector Guimard, het Modernisme van Mallet-Stevens 
en Le Corbusier en de hedendaagse architectuur van Jean Nouvel en Christian de 
Portzamparc. Eén keer heb ik ze meegenomen naar het werk van Auguste Perret. Dat was een 
risico, want veel van zijn werk is nogal brutaal. Ondanks zijn pogingen om de gevels te 
verzachten met decoratieve elementen loopt niet iedereen warm voor zijn architectuur. 
Natuurlijk was er commentaar op de wat ‘ongezellige’ kanten van zijn architectuur, maar door 
de toelichting ter plaatse kon men zijn werk beter begrijpen en waarderen. Auguste Perret is 
iemand die een revolutie op het gebied van de bouwkunst teweeg heeft gebracht. Hij gaf het 
gewapend beton een belangrijke plaats in zijn ontwerpen. Een grondige kennis van beton was 
een absolute voorwaarde voor de toepassing ervan in de woningbouw. Wat als een experiment 
begon, groeide uit tot een traditie die bepalend is geworden voor de architectuur van de 
twintigste eeuw. Er zijn weinig gebouwen waarin sindsdien niet gebruik wordt gemaakt van 
gewapend beton.   

14.1 Beton en gewapend beton 

Velen denken dat beton (afgeleid van het Latijnse woord 'bitumen') een bouwmateriaal is dat 
typisch hoort bij de periode van de Industriële Revolutie. Toch waren de Romeinen er al mee 
bekend en pasten het ook veelvuldig toe, zij het in een wat andere samenstelling dan 
tegenwoordig. Hoewel beton ná de Romeinse tijd tot aan het midden van de negentiende 
eeuw geen invloed meer had op de architectuur, is het nooit echt in onbruik geraakt. Beton is 
een mengsel dat uit materialen van verschillende korrelgrootte bestaat, zoals grind en zand 
(toeslag). Het wordt samengekit door cement en water, ook wel mortel genoemd. 
Tegenwoordig wordt vaak lichtbeton toegepast, waarbij in plaats van grind of steenslag, 
korrels van klei of leisteen worden gebruikt. De kwaliteit van beton is tegenwoordig sterk 
verbeterd door uitgekiende verhoudingen tussen toeslag en mortel, maar ook door 
hulpmiddelen als betontrillers. Beton wordt momenteel vooral gemaakt in 
betonmortelcentrales, waardoor een veel beter en gelijkmatiger product kan worden geleverd. 
De truckmixer zorgt voor transport naar de plaats waar beton moet worden gestort. Voor het 
verkrijgen van de juiste vorm wordt de betonmortel gestort in een van tevoren gemaakte 
bekisting. Als de betonmortel hard is geworden, wordt deze ontkist. De bekistingen die 
meerdere malen worden gebruikt, worden vaak van staal gemaakt. Beton is niet zonder meer 
voor dragende constructies te gebruiken, de treksterkte is daarvoor te gering. Om de 
trekkracht te vergroten, worden ijzerstaven of ijzernetwerken in het beton aangebracht. Dit 
wordt gewapend beton genoemd. De Franse tuinman Monier wordt beschouwd als de 
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uitvinder van het ‘beton armé’. Hij verkreeg hierop patent in 1867. De wapening dient 
zodanig in het beton te zijn aangebracht dat er geen water bij kan komen en dat het ijzer dus 
niet kan gaan roesten. Door roestvorming kunnen namelijk stukken van het beton afspringen. 
Het succes van gewapend beton hangt samen met de vele voordelen die dit bouwmateriaal 
heeft: het heeft een grote stabiliteit, het is zeer brandveilig en het is relatief goedkoop.  

Verzachten 
De meeste grote gebouwen en vooral waterbouwkundige werken worden uitgevoerd in 
gewapend beton. De uitstraling van beton is tamelijk hard en brutaal. Men probeert dit te 
verzachten door een reliëf of een profiel aan te brengen. Dit doet men door de bekisting aan 
de binnenzijde te bekleden met rubbermatten met het gewenste profiel. Soms wordt sierbeton 
toegepast. Dit is een 1,5 tot 2 cm dikke laag beton van natuursteengruis in verschillende 
tinten.  

Prefab-beton 
Het beton wordt niet alleen gestort op de bouwplaats, het wordt ook in geprefabriceerde vorm 
aangeleverd: het prefab-beton. Het gaat veelal om onderdelen van een gebouw, zoals wanden, 
vloeren, balkonplaten en trappen. Met behulp van een bouwkraan worden de onderdelen op 
hun plaats gezet en gemonteerd. Beton kan voor de vormgeving van een gebouw al dan niet 
bepalend zijn. In het begin probeerde men het beton te verdoezelen. Later is door Auguste 
Perret bewust geprobeerd de vormgeving door het betonskelet te laten bepalen.  

14.2 Auguste Perret  

Auguste Perret werd in 1874 te Brussel geboren uit Franse ouders. Hij volgde vanaf 1891 een 
opleiding onder Guadet, leerling van Labrouste, aan de École des Beaux-Arts te Parijs. Twee 
jaar later kreeg hij daar gezelschap van zijn broer Gustave. Hij onderging invloeden van 
negentiende-eeuwse Franse rationele theorieën, zoals die van Viollet-le-Duc. Door een 
grondige analyse van materialen en constructie van een gebouw hoopte hij, evenals de 
Grieken, tot een overtuigende vorm te komen. Hij verliet de École des Beaux-Arts zonder zijn 
studie met een diploma af te ronden. Dit deed hij om zonder problemen bij zijn vader als 
aannemer te kunnen werken. De combinatie van architect en aannemer was namelijk niet 
toegestaan. De samenwerking met zijn vader duurde tot 1905, waarna hij samen met zijn 
broers Gustave en Claude, het bedrijf voortzette onder de naam Perret Frères. Hij werd 
hoogleraar aan de École des Beaux-Arts in Parijs en ook inspecteur van Publieke Werken en 
Nationale Paleizen. Hij kreeg hoge onderscheidingen van het Royal Institute of British 
Architects en van het American Institute of Architects. Zijn architectonisch werk is tamelijk 
omvangrijk en ook zeer gevarieerd. Hij ontwierp appartementen, woningen, kerken, 
fabrieken, overheidsgebouwen en zelfs hele woonwijken. Op latere leeftijd kreeg hij vooral 
naam door zijn wederopbouwplannen voor Le Havre en de stationswijk in Amiens. Een paar 
jaar vóór zijn dood voltooide hij zijn publicatie ‘Contribution à une théorie de 
l’architecture’ (1952). Hij overleed in 1954 te Parijs. 
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Een leven vol strijd 
Zijn hele leven heeft hij strijd gevoerd om gewapend beton als bouwmateriaal geaccepteerd te 
krijgen. Tegen dit nieuwe materiaal was namelijk zeer veel verzet. Vanuit esthetisch oogpunt 
werd het als armoedig en brutaal gekwalificeerd. Vanuit constructief perspectief waren er 
twijfels over stabiliteit en duurzaamheid. De economische voordelen ervan werden 
aanvankelijk betwijfeld. Kortom, er was veel weerstand en Perret stond voor de opgave om 
steeds weer opnieuw opdrachtgevers te overtuigen van de voordelen van gewapend beton.  

14.3 Overzicht werk 

Zoals gezegd, is zijn werk omvangrijk en gevarieerd. Enkele voorbeelden: garage aan de Rue 
Ponthieu te Parijs, Église St. Thérèse in Montmagny, Mobilier National te Parijs, Musée des 
Travaux Publics (nu Sociaal Economisch Comité) te Parijs en de wederopbouw van de in de 
Tweede Wereldoorlog verwoeste stad Le Havre. Ik beperk me hier tot de bespreking van 
enkele van zijn bekendste projecten, te weten de appartementen aan de Rue Franklin, het 
Théâtre des Champs-Élysées, de kerk Notre-Dame du Raincy, allemaal in of vlakbij Parijs 
gelegen en de stationswijk in Amiens. Enkele van zijn projecten zijn in de voorbije jaren 
verloren gegaan. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de textielfabriek Esder, welke in de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw onder de slopershamer verdween. Bij elk van de projecten 
rees de vraag of er gebruik moest worden gemaakt van gewapend beton of dat een ander 
materiaal de voorkeur zou verdienen. De te bespreken projecten zijn daadwerkelijk 
gerealiseerd en daar heeft hij dus kans gezien om de opdrachtgever van zijn gelijk te 
overtuigen. 

14.4 Appartementen Rue Franklin  

Op de Rue Franklin nummer 25 in het zestiende arrondissement van Parijs (1903-04) bevindt 
zich het vroegste werk van Auguste Perret. Het gaat om een negen verdiepingen hoog 
appartementencomplex, dat het begin markeert van een nieuwe manier van bouwen. Het 
‘gewone’ Parijse appartement kent een plattegrond waarbij slechts één of enkele kamers 
directe daglichttoetreding hebben. In het complex van Perret is dat anders. Hij plaatst het 
middelste deel van de gevel naar achteren, waardoor alle vertrekken direct daglicht krijgen. 
Dit is mogelijk door te werken met een skelet van gewapend beton. De muren hebben dan 
geen dragende functie meer en de mogelijkheden voor een vrijere plattegrond worden 
vergroot. Ieder appartement bevat zes kamers die allemaal direct daglicht krijgen, te weten 
van links naar rechts: keuken, eetkamer, rookkamer, salon, slaapkamer en boudoir. De 
badkamer, evenals het trappenhuis, zijn aan de achterzijde te vinden. Dit deel werd van 
daglicht voorzien door bij de trap- en badkamertorens glazen bouwstenen te gebruiken. Dit 
was toen iets nieuws. Hij vermeed alle dragende binnenmuren. Deze werden vervangen door 
dunne, soms verplaatsbare schermen tussen ranke peilers. Aan de buitenzijde is het 
betonskelet goed te zien. De staanders en liggers zijn goed afleesbaar. Grote ramen met glas 
in een roedeverdeling van rechthoeken zorgen voor het open karakter van de gevel. De 
raamomlijstingen en panelen zijn uitgevoerd in keramiek met plantenmotieven. Auguste 
Perret woonde zelf in het bovenste appartement met een groot terras. Dit is een voorloper van 
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het dakterras, zoals we dat later aantreffen bij het Nieuwe Bouwen. Hetzelfde geldt voor de 
nadruk op licht. Ook hier anticipeert Perret op wat later zo populair zou worden in de 
(sociale) woningbouw: veel licht en lucht. 

14.5 Théâtre des Champs-Élysées  

Het Théâtre des Champs-Élysées (1910-13) aan de Avenue Montaigne had ik meerdere malen 
bekeken. Ik deed dat toen vooral vanuit de kennis dat de Belg Henri Van de Velde bij het 
ontwerp betrokken was geweest. Later werd ik mij ervan bewust dat de invloed van Perret 
minstens even groot is geweest. De sjieke straat met exclusieve winkels lijkt in eerste 
instantie niet de aangewezen plek voor zo een gebouw, maar we moeten de relatie andersom 
zien. Door de aanwezigheid van dit theater wordt een rijk en kooplustig publiek 
aangetrokken, met als gevolg dat haute-couturezaken zich in deze straat hebben gevestigd. De 
muziekcriticus Gabriel Astruc hield rond 1900 een pleidooi voor een filharmonisch paleis in 
Parijs. In 1904 kreeg hij de kans om zijn droom te realiseren. Hij deed een beroep op zijn 
vriend-architect Henri Fivaz om aan de Champs-Élysées een concertgebouw te ontwerpen. 
Zijn plan (evenals dat van zijn opvolger Roger Bouvard) was echter traditioneel van opzet. 
Men wilde de lokale autoriteiten niet tegen zich in het harnas jagen. Het gemeentebestuur 
weigerde echter om op de Champs-Élysées grond voor dit gebouw ter beschikking te stellen. 
Wel aan de Avenue Montaigne werd een stuk grond vrijgegeven. Met de vervanging van 
Astruc door Gabriel Thomas trad een nieuwe fase in. Deze financier bracht drie prominente 
figuren samen, te weten de beeldhouwer Antoine Bourdelle, de schilder Maurice Denis en de 
architect Henri Van de Velde. Deze laatste maakte een ontwerp gebaseerd op een stalen skelet. 
Later werd gekozen voor een constructie in gewapend beton, met - op aandringen van 
Bourdelle - natuursteen aan de straatkant. Auguste Perret vond Van de Velde’s plan 
‘inconstructible’, met als gevolg dat er grote conflicten tussen Van de Velde en Perret 
ontstonden. Uiteindelijk koos Bourdelle voor Perret, wat voor Van de Velde reden was om 
zich uit het project terug te trekken. Tot op vandaag de dag wordt er nog gediscussieerd over 
wie wat heeft ontworpen. Het gebouw is in strijd met het algemene principe van Perret dat 
beton op zich voldoende is voor een gebouw. Hij paste aan de gevel Auvergne-marmer toe. 
Ook een andere gedachte, namelijk dat de dakopbouw van een gebouw het mooiste 
architectonische ornament dient te zijn, werd hier niet toegepast.  

Présence 
De façade van het gebouw bestaat uit twee rijzige hoekpilasters, bekroond door een 
overkraging. Het bouwdeel tussen de pilasters is verdeeld in drie verticale vlakken die op de 
bel-etage onderbroken worden door gekoppelde pilasters. Op de begane grond zijn drie grote 
toegangsdeuren, met een luifel over de volle breedte. Aan de top van de gevel bevindt zich 
een brede fries met sculpturen van Bourdelle.  

Klassiek en modern 
Het gebouw is een combinatie van klassiek en modern. De verschijningsvorm is tamelijk 
klassiek, maar het constructieprincipe is modern. Men komt het gebouw binnen via een 
voorhal, met links de kassa voor de kaartverkoop. Via deuren met grote glasvlakken bereikt 
men de centrale hal. Aan het einde ervan komt men via enkele treden op een bordes en kan 
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dan de trap links of rechts nemen. Op de verdieping is een omgang die de bezoekers in staat 
stelt om de hal te overzien. Vanaf de eerste verdieping beginnen de gangen rond de zaal. 
Afhankelijk van de gereserveerde plaats betreedt men de zaal op de eerste, tweede, derde of 
vierde verdieping. De (grote) concertzaal is zeer imposant. Zeker als men een plekje heeft in 
een van de ‘bovenkamertjes’ geniet men van een prachtig uitzicht op de bühne. De zaal is 
ingericht met stoelen in rood pluche. Klassiek en modern wedijveren ook met elkaar wat 
beeldhouwwerk en schilderingen betreft. Dat geldt zowel voor buiten als voor binnen. De 
sculpturen van Bourdelle onder de kroonlijst van de façade zijn figuratief van karakter; ze zijn 
op de Griekse beeldhouwkunst geïnspireerd. Het middelste reliëf stelt de mediterende Apollo 
voor. Het linker reliëf laat de Muzen zien die naar Apollo rennen; en het rechter reliëf beeldt 
dans en muziek uit. De plafondfresco’s in de grote zaal zijn van Maurice Denis. Het gaat om 
een mythologisch onderwerp in figuratieve stijl. Dat gebeurde overigens in een tijd dat avant-
garde schilders als Picasso en Braque al voor een kubistisch vocabularium kozen.  

  
14.6 Notre-Dame du Raincy  

De Onze-Lieve-Vrouwekerk in Le Raincy (1922-23) is opgericht ter herinnering aan een 
oorlogsgebeurtenis. In 1914 probeerden de Duitsers Parijs te bezetten, maar ze werden bij Le 
Raincy tegengehouden door taxi’s, die als barricade fungeerden. De gebroeders Perret hadden 
altijd al een kerk willen bouwen. Zij wilden aantonen dat een kerk van alleen maar beton óók 
mooi kan zijn. Hun adagium was ‘snel en goedkoop bouwen’. Men moet zich realiseren dat 
men toen pas een paar decennia ervaring had met gewapend beton, maar zeker bij sacrale 
architectuur werd nog altijd aan (natuur)steen gedacht. Beton zag goedkoop uit en was 
volgens velen slechts geschikt voor utiliteitsbouw. Toch kregen zij de opdracht. In een 
tijdsbestek van dertien maanden bouwden zij een kerk met de allure van een (kleine) gotische 
kathedraal. De kerk - bedoeld voor 2.000 bezoekers - is de eerste, esthetisch geslaagde 
toepassing van onbekleed gewapend beton. Het gaat om een hallenkerk: een middenschip met 
twee zijbeuken, alle onderdelen van gelijke hoogte. Het is een rechthoekige plattegrond van 
19 bij 53 meter. Perret heeft gebruik gemaakt van het aanwezige talud: de kerk loopt in de 
richting van het hoogaltaar naar beneden. Er is sprake van een hoogteverschil van een meter 
tussen entree en hoofdaltaar. De hoofdingang is aan de zuidzijde. Daar is het hoofdportaal met 
twee zijportalen. De deuren ogen wat armoedig. Het hoofdportaal, met een bronzen reliëf van 
Bourdelle, vormt onderdeel van een 43 meter hoge klokkentoren. Langs de betonnen 
staanders zijn zuilen geplaatst: onderaan drie per hoek, in het midden waar de toren 
terugspringt twee per hoek, en op het weer verder terugspringende bovenste deel een enkele 
zuil per hoek. Op de top staat een kruis, ook van beton. De vormgeving van de toren is een 
hommage aan de bekroningen van gotische kathedralen. De zijportalen vormen onderdeel van 
octogonale kapellen (een doopkapel en een kapel voor de oorlogsslachtoffers), die tegen de 
klokkentoren aanleunen. De torens zijn verticaal opengewerkt met claustras.  

Binnenruimte 
De binnenruimte wordt sterk bepaald door de eenheid in het materiaalgebruik: beton. Vloeren, 
muren, daken, altaar, communiebanken en dergelijke, alles is van beton. Slanke, elf meter 
hoge zuilen met cannelures, zonder basement en zonder kapiteel, scheiden het middenschip 
van de zijbeuken. Aan de voet hebben de zuilen een diameter van 43 cm. Deze verlopen tot 
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35,5 cm aan de top. Het middenschip heeft een tongewelf (met op geregelde afstand claustras. 
De zijbeuken hebben een segmentaal schaalgewelf. Het hoofdaltaar is hoger gelegen en wordt 
bereikt via een trap over de volle breedte van de kerk. Deze trap wordt aan beide zijden van 
het midden onderbroken door trappen die naar de crypte voeren. Opvallend zijn de wanden 
van claustra-betonblokken. Deze zijn gevuld met gekleurd glas: deels glas in lood, deels 
gebrandschilderd. De gebroeders Perret hadden veel waardering voor de Sainte-Chapelle in 
Parijs en wilden ook hier zo een rijke lichtinval realiseren. De glasschilderingen zijn gemaakt 
door de artiest Maurice Denis, die Perret kende van het project aan de Avenue Montaigne. Het 
glas in beton stelt scènes uit het leven van Maria voor, als mede beelden van de slag bij de 
Ourcq. De kleuren van het glas volgen die van het spectrum, van geel bij de ingang tot paars 
bij het hoogaltaar. De kerk is eenvoudig gemeubileerd.  

Constructieve problemen en restauratie 
Notre-Dame du Raincy is vanuit esthetisch perspectief geslaagd te noemen, maar constructief 
is het een mislukking gebleken. In de loop van de jaren zestig van de twintigste eeuw kwam 
in grote delen van de kerk, zowel buiten als binnen, de roestende metalen wapening door het 
afbrokkelende beton heen. De kerk werd gesloten en dreigde verloren te gaan. Om dit te 
voorkomen, werd ze in 1965 op de lijst van wettelijk beschermde monumenten geplaatst. In 
de jaren 1990-1995 werd de kerk grondig gerestaureerd. Zo werden de claustras en 
onderdelen van de klokkentoren vervangen. Het kan gek gaan in de geschiedenis. Het werk 
van een architect-aannemer, gespecialiseerd op het gebied van (gewapend) beton, moet 
nagenoeg helemaal worden vervangen, nog geen 75 jaar na de oplevering ervan en dat terwijl 
hij meende dat beton duurzaam en goedkoop was! 

14.7 Stationsplein Amiens  

Bij een bezoek aan de Université Jules Verne in Amiens werd ik nog een keer getrakteerd op 
een specimen van het werk van Auguste Perret. Natuurlijk had ik daar eerst de bekende 
gotische kathedraal bekeken. Ik was geïmponeerd door de grootte van het gebouw. Misschien 
hing dat ook samen met de ontdekkingstocht die ik moest maken om de kerk in zijn volle 
omvang te kunnen ervaren. Het was namelijk een heel mistige oktoberdag en de kerk was in 
nevels gehuld. De toppen van de torens waren vanaf de grond nauwelijks te zien. Verder kon 
ik de lengte en de breedte van de kerk moeilijk beoordelen. Ik moest eromheen wandelen om 
een gevoel voor de afmetingen te krijgen. Die bleken imposant. Ook van binnen was de kerk 
een verrassing, vooral de muren met beeldhouwwerk die de déambulatoire (kooromgang) van 
het koor scheiden. De polychromie ervan heeft een diepe indruk op mij achtergelaten. Ik wist 
dat er behalve de kathedraal, ook nog vele andere bezienswaardigheden waren. Ik gunde mij 
de tijd om ook het door Perret direct na de Tweede Wereldoorlog ontworpen stationsplein te 
bekijken (1945). De kennismaking ermee viel niet mee. Dat was onder andere het gevolg van 
het feit dat het hele stationscomplex aangetast is door het rijdende en stilstaande verkeer. 
Perret’s 102 meter hoge toren met appartementen en kantoren is een landmark bij uitstek. De 
indruk wordt gewekt dat het om een campanile van een kerk gaat, maar als je dichterbij komt 
zie je dat de toren onderdeel vormt van een wand van woningen. Ervoor loopt een grote 
verkeersweg, die als racebaan fungeert. De stedenbouwkundige ruimte is erg versnipperd. Het 
stationsgebouw is niet echt indrukwekkend. Het verkrijgt zijn betekenis door de relatie met de 
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aangrenzende woonbebouwing. Het stationsplein is omsloten door vier wanden, waarvan het 
station er een is en de ertegenover liggende wand met de genoemde toren de tweede. De twee 
andere zijden tellen vijf bouwlagen. Het plein zelf fungeert als één grote parkeerplaats. Waar 
orde zou moeten bestaan, heerst slechts chaos.    

14.8 Invloed op architectuur 

Perret heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de architectuur. Hij durfde het aan om 
gewapend beton niet alleen als constructiemateriaal, maar ook als uitgangspunt van ontwerp 
en vormgeving te gebruiken. In zijn persoon verenigen zich de rollen van architect en 
constructeur. De toepassing van gewapend beton in de bouw was het startpunt van een nieuwe 
mode. Er zijn minstens twee vervolgtrajecten te noemen. Aan de ene kant de invloed op het 
Nieuwe Bouwen met architecten als Le Corbusier, Brinkman & Van der Vlugt, Rietveld en 
architecten van het Bauhaus als Walter Gropius en Mies van der Rohe. Aan de andere kant de 
invloed op expressionistische architecten die van beton gebruik maakten, zoals Steiner, Eero 
Saarinen en Calatrava. Ik laat dan buiten beschouwing de invloed die Perret heeft gehad op de 
brutale architectuur: de betonnen gebouwen zonder architectonische kwaliteit die in de jaren 
vijftig en zestig van de twintigste eeuw tot stand zijn gekomen. 

14.9 Slot 

Het is even wennen aan Auguste Perret’s architectuur. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal 
rationeel en hard, maar bij nadere beschouwing zit er een verfijnd rationalisme in zijn 
plannen, als mede een goed ontwikkeld esthetisch gevoel. Daar hij commerciële belangen had 
bij een ruimere toepassing van gewapend beton heeft hij er alles aan gedaan om dit materiaal 
in architectenkringen geaccepteerd te krijgen. En met succes! De gunstige eigenschappen van 
beton (duurzaamheid, kosten) moesten opwegen tegen veronderstelde esthetische nadelen. 
Een goede harmonie tussen economie en schoonheid is niet altijd even eenvoudig. Perret is 
erin geslaagd om overtuigende stappen op dit gebied te zetten. Op die manier is hij een 
belangrijke baanbreker van de moderne architectuur geworden.  
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Expressionistische Architectuur 

Na de explosie van vreugde als gevolg van de wapenstilstand van 1918 en de 
ondertekening van het Verdrag van Versailles in 1919, konden de strijdende partijen 
de balans van vier rampzalige jaren opmaken. Duitsland verloor een deel van haar 
grondgebied en alle koloniën. Verder werd het verplicht tot herstelbetalingen. In alle 
landen van Europa leefde de gedachte dat er nooit meer oorlog mocht komen. Een 
nieuw optimisme zorgde in het begin van de jaren twintig van de twintigste eeuw 
voor een opleving van de economie. De 'roaring twenties' braken aan. Deze periode 
bracht een hausse in de cultuuruitingen: toneel, dans, beeldende kunst, architectuur. 
Nieuwe uitvindingen, zoals de auto en het vliegtuig, zorgden voor een toename van de 
mobiliteit. De gehele wereld kon bereisd worden. Men dacht aan het begin van een 
nieuwe, moderne maatschappij te staan. Productie en consumptie stegen. Toch kon 
niet iedereen zich vinden in deze moderne maatschappij. Sommige kunstenaars 
verkozen het isolement en stichtten een kunstenaarskolonie.  

Beeldende kunstenaars hebben vrijwel altijd geldgebrek. Zelfs wanneer zij weinig 
eisen hebben, dan zijn de opbrengsten uit hun vak vaak nog onvoldoende om in hun 
levensonderhoud te voorzien. Daar komt bij dat sommige kunstenaars bewust zeer 
eenvoudig willen leven. Zij willen niet afhankelijk zijn van geld en materie. Zij zijn al 
tevreden als er voldoende brood op de plank is. Daar die levenswijze veelal haaks 
staat op wat zich in de ‘gewone’ samenleving afspeelt, verkiezen sommige beeldend 
kunstenaars om zich met beroepsgenoten terug te trekken op een plek waar men in 
alle rust kan wonen en werken. Zo zijn, verspreid over Europa, allerlei 
kunstenaarkolonies ontstaan. Eén ervan was die van Worpswede op geringe afstand 
van de stad Bremen.  

In de architectuur ontstond de stroming van het expressionisme. In Duitsland zijn het 
onder andere Hans Poelzig, Erich Mendelsohn, Fritz Höger en Bruno Taut die in deze 
stijl bouwden. In Nederland zijn dat onder andere vertegenwoordigers van de 
Amsterdamse School, zoals Kramer en De Klerk. Er is in deze stroming enerzijds een 
voorkeur te bespeuren voor een terugkeer naar de middeleeuwse baksteentraditie met 
massieve bogen, panelen van metselwerk in visgraatmotieven of in wafelpatronen en 
klokkentorens, maar er zijn anderzijds ook voorbeelden te vinden waarbij juist 
gewerkt wordt met plastisch-abstracte architectuur in de vorm van gebogen, wit 
gepleisterde gevels. In Bremen was de architect Hoetger actief. In de Böttcherstrasse 
realiseerde hij in een expressieve baksteenarchitectuur een ensemble bestaande uit 
woonhuizen, winkels en een museum. 
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15. Bremen: Böttcherstrasse   

Hoetger’s strijd om het bestaan 

Steden in Duitsland zijn de laatste jaren aantrekkelijker geworden. Als gevolg van 
bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog waren veel Duitse steden met de 
grond gelijk gemaakt. In historische steden was het verlies aan waardevolle panden 
rampzalig. De Wederopbouw werd voortvarend aangepakt. Met ijver werden de oude 
stadsstructuur en de vele oude panden in ere hersteld, overigens met wisselend succes. 
Er gaat minstens een generatie overheen voordat zulke steden weer echt leefbaar zijn. 
Veel Duitse steden hebben tegenwoordig weer een zekere 'Gemütlichkeit' en ook hun 
uiterlijke verschijningsvorm is erop vooruitgegaan. Dit geldt zeker voor de stad 
Bremen. De historisch waardevolle panden en stadsdelen zijn hersteld. De 
nieuwbouw in het stadscentrum is op veel plekken afgestemd op de historische 
context, alhoewel hier en daar 'gedurfde' oplossingen zijn doorgevoerd. Vanuit een 
oogpunt van kunst- en architectuurgeschiedenis is vooral de nalatenschap van het 
Expressionisme van belang; een stroming die in het begin van de twintigste eeuw kon 
floreren dankzij de steun van een mecenas.  

15.1 Een stukje geschiedenis 

De stad Bremen kreeg in 965 marktrecht. In 1358 werd ze lid van het Hanzeverbond. 
Dat bracht de stad in contact met andere steden van het verbond, wat tot een bloei van 
de handel leidde. Bremen kreeg een bijzondere staatkundige status: ze werd in 1646 
tot vrije rijksstad verklaard. Dit stelde de stad in staat om een onafhankelijke politiek 
en een zelfstandig economisch beleid te voeren. Tegen het eind van de achttiende 
eeuw werden intensieve handelsbetrekkingen aangeknoopt met de toen pas gevormde 
Verenigde Staten van Amerika. In de afgelopen eeuwen heeft de stad zich 
gespecialiseerd op het gebied van handel in katoen en koffie (onder andere de 
cafeïnevrije koffie HAG). Ook op kunstgebied is de stad toonaangevend geweest en 
probeert dat nog steeds te zijn. Aan het begin van de twintigste eeuw kwam door 
toedoen van de koffiehandelaar Roselius een kunstenaarskwartier aan de 
Böttcherstrasse tot stand, als mede de kunstenaarskolonie Worpswede een twintigtal 
kilometer buiten de stad.  

15.2 Stadsbeeld 

De stad Bremen telt een half miljoen inwoners en is gelegen aan de rivier de Weser. 
Het stadsbeeld wordt in sterke mate bepaald door de ligging aan deze rivier. Ze snijdt 
de stad in tweeën en, zoals zo vaak in dit soort steden, is de ene oever beter 
ontwikkeld dan de andere. De oude stad bevindt zich aan de noordoever en wordt van 
de overige stadsdelen gescheiden door grachten en bastions. Deze uit het begin van de 
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zeventiende eeuw stammende verdedigingsgordel, ontworpen door de Nederlandse 
vestingbouwer Valckenburgh, is in het begin van de negentiende eeuw ontmanteld en 
door een fraaie parkaanleg vervangen. De verwoestingen gedurende de Tweede 
Wereldoorlog zijn dramatisch geweest. Duizenden mensen verloren het leven en veel 
historische gebouwen werden totaal vernietigd. Na de oorlog heeft een wederopbouw 
plaatsgevonden. De wonden zijn weliswaar geheeld, maar de littekens zijn gebleven. 
De stad heeft zich sterk uitgebreid. Tussen de Weser en de voormalige fortificaties 
bevinden zich de belangrijkste historische pleinen en gebouwen van de stad, zoals het 
domplein met de Sankt Petridom, de markt met het raadhuis, het Schüttinghaus, het 
Rolandbeeld, de Frauenkirche, het waaggebouw, het gerechtsgebouw en het 
postkantoor.  
  

15.3 Belangrijke monumenten 

Of men de stad Bremen nu vanaf het water nadert, of via het spoor of de weg, de twee 
spitsen van de Dom vormen steeds een belangrijk oriëntatiepunt. Ze geven aan waar 
het centrum ligt en waar de historische bebouwing geconcentreerd is.  

Sankt Petridom 
De Sankt Petridom stamt uit de elfde eeuw, maar werd in de dertiende en zestiende 
eeuw ingrijpend verbouwd. In 1902 kreeg de kerk haar huidig uiterlijk toen deze in de 
sfeer van het ‘Historismus’ werd gerestaureerd. De laatste opknapbeurt heeft in de 
periode 1971-82 plaatsgevonden waarbij het karakter van de restauratie uit 1902 als 
uitgangspunt werd genomen. De westfaçade bestaat uit vier portalen met prachtige 
bronzen deuren en imponerend mozaïekwerk in de portaalbogen. Daarboven is over 
de volle breedte een arcadegalerij aangebracht. Twee 98 meter hoge torens met 
scherpe spitsen, die hun huidige vorm overigens pas in de negentiende eeuw kregen, 
bepalen het stadsbeeld. De ruimte tussen de twee torens is gevuld met een roosvenster 
waarboven een groot timpaan is aangebracht. Aan de linkerzijde van de westfaçade is 
een ruiterstandbeeld van Bismarck te vinden. In de kerk staat een waardevolle 
barokkansel, evenals enkele prachtige orgels. Als men de kerk bezoekt, moet men 
zich niet verbazen als een jongeman gekleed in jacket en hoge hoed bezig is de 
trappen van het kerkportaal te vegen. Hij viert zijn dertigste verjaardag en is nog 
steeds vrijgezel. Hij houdt pas op met vegen wanneer een ‘jonkvrouw’ hem kust en 
daarmee te kennen geeft belangstelling voor hem te hebben. Dat is de traditie in 
Bremen en die traditie wordt nog steeds gekoesterd. 

Marktplein 
Tegenover de westgevel van de Sankt Petridom ligt het marktplein. Op dit plein zijn 
meerdere belangrijke monumenten te vinden, te weten de reuzenfiguur Roland, het 
stadhuis, de Bremer stadmuzikanten, de Schütting en het Haus der Bürgerschaft. 

Rolandbeeld 
Het reuzenbeeld van Roland heeft een respectabele ouderdom. Het dateert uit het 
begin van de vijftiende eeuw en is met inbegrip van het baldakijn tien meter hoog. 
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Roland is het zinnebeeld van gerechtigheid en vrijheid. De stoere krijger kijkt in de 
richting van de Sankt Petridom en geeft te kennen dat de burgerij een onafhankelijke 
positie ten opzichte van de kerk wil innemen. Roland is gekleed in een mantel die fier 
om de schouders hangt. Hij draagt in de rechterhand een imposant naar boven gericht 
zwaard. Om zijn hals hangt een groot schild met een afbeelding van de keizerlijke 
adelaar. Om te benadrukken dat deze figuur voor de stad even belangrijk is als een 
heilige voor de kerk, is ook boven zijn hoofd een baldakijn aangebracht. Het 
imposante standbeeld is door een ijzeren hek beschermd tegen al te opdringerige 
gasten. Het beeld fungeert als ‘meeting point’; mensen ontmoeten elkaar daar voor 
een afspraak. 

Stadhuis 
Het meest beeldbepalende pand aan de markt is het stadhuis. Het is van oorsprong een 
in de jaren 1405 tot 1410 opgericht gotisch gebouw van baksteen. Het huidige beeld 
wordt sterk bepaald door de façade die tussen 1609 en 1612 werd aangebracht in 
Weserrenaissancestijl. De symmetrische façade bestaat uit een bogenreeks op de 
begane grond, hoge renaissanceramen op de bel-etage met standbeelden van Karel de 
Grote en zeven keurvorsten. Daarboven is een dakbalustrade waarachter drie 
dwerggevels met voluten zijn opgetrokken. Het middelste deel risaleert op de niveaus 
van bel-etage en dwerggevel. Het geheel is bedekt met een groot zadeldak waarvan de 
nokrichting evenwijdig is aan de marktzijde. Het dak is met groen uitgeslagen koper 
bedekt. Op de bel-etage is een fantastische feesthal gelegen van veertig meter lang, 
dertien meter breed en acht meter hoog. De hal had vroeger een heel andere functie, 
namelijk rechtszaal. De grote muurschildering waarop het Salomonsoordeel wordt 
afgebeeld, verwijst nog altijd naar die vroegere bestemming. Het stadhuis is later 
uitgebreid met een neorenaissancevleugel die zich rechts van het oude deel bevindt. 

Bremer stadmuzikanten 
Aan de linkerzijde van het stadhuis staat de bekende bronzen beeldengroep van de 
Bremer stadsmuzikanten, het beeldmerk van de stad. De uitgebeelde dieren (ezel, 
hond, kat en haan) verwijzen naar het sprookje van de gebroeders Grimm. Het is een 
werk van de beeldhouwer Gerhard Marcks en werd er in 1953 geplaatst. 

Schütting 
Tegenover het stadhuis ligt het voormalige gildenhuis van de kooplieden. Het stamt 
uit de zestiende eeuw en kent Vlaamse architectuurinvloeden. Ook dit gebouw werd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest, maar werd daarna weer opgebouwd.  

Haus der Bürgerschaft 
Zo op het eerste oog is het parlementsgebouw van de vrijstad Bremen, dat ook aan de 
markt is gelegen, een brutaal modern gebouw dat weinig te maken heeft met de stijlen 
van de aangrenzende gebouwen. Toch voegt dit tussen 1962 en 1966 gerealiseerde 
gebouw van de architect Luckhardt iets bijzonders aan het plein toe. De rechthoekige 
bouwmassa met een gekartelde dakrand heeft weliswaar niet de verfijning van de 
andere gebouwen, maar heeft toch zijn kwaliteit. De architect heeft elementen uit de 
directe omgeving in het ontwerp opgenomen, zoals de arcade van het raadhuis. Dat 
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geldt ook voor de grote verticale ramen die een verwijzing zijn naar de ramen van het 
Schüttinghaus. In het Haus der Bürgerschaft is namelijk een sterke verticale geleding 
aangebracht door smalle, hoge, wat naar voren geplaatste ramen in de gevel te 
plaatsen.  

Liebfrauenkirche 
Links van het stadhuis ligt de uit de elfde eeuw stammende parochiekerk gewijd aan 
de maagd Maria. Ook deze werd meerdere malen ingrijpend uitgebreid en verbouwd. 
In de dertiende eeuw ontstond de huidige hallenkerk. Rond 1500 werd aan de kerk 
een vierde schip toegevoegd. De kerk is uit baksteen opgetrokken en oogt nogal 
massief. Ze heeft slechts één, weliswaar heel puntige toren. In de westfaçade valt een 
ruiterstandbeeld uit 1909 op. Het is van de beeldhouwer Hermann Hahn en het stelt 
Generaal Moltke voor. Opvallend in de kerk zijn de nieuwe, gebrandschilderde ramen 
van de glazenier Alfred Manessier. Deze zijn er geplaatst in de jaren 1966-73. 
   
Schnoorviertel 
Iedere historische stad kent wel een pittoresk stadsdeel, maar waar toch weinig grote 
monumenten zijn gelegen. Deze gebieden lopen vaak een groot risico; zeker wanneer 
de individuele panden niet wettelijk beschermd zijn. Wanneer zulke buurten door 
sloop worden bedreigd, komt er vaak burgerverzet. Dat is ook het geval geweest in 
het Schnoorviertel. Dit voor Bremen karakteristieke stadsdeel, waar de huizen van de 
vissers zich als een snoer (Schnoor) aan elkaar regen, werd van de ondergang gered 
door een gezamenlijke actie van burgergroepen en stadsbestuur. Het in de jaren zestig 
van de twintigste eeuw herstelde stadsdeel is momenteel één van de meest 
bezienswaardige delen van de stad. Het kent aardige winkeltjes, restaurants en 
ateliers. Voor dit gebied werd een speciaal ‘Schnoor-Statut’ uitgevaardigd, waarin 
bestemmingen en vormgeving van de panden tot in detail werden geregeld. Tussen de 
oude bebouwing in is ook nieuwbouw totstandgekomen. Door de zorgvuldige 
inpassing en aangepaste architectuur valt dit niet echt op. Men kan lief en leed van de 
wijk beleven door een bezoek te brengen aan een klein museum. Daar is materiaal 
verzameld over het verleden; in het bijzonder over de initiatieven tot behoud van de 
buurt. 

15.4 Roselius en de Böttcherstrasse 

Alle genoemde gebouwen en gebieden zijn al behoorlijk oud. Dat geldt in mindere 
mate voor een ander interessant stadsdeel in Bremen, namelijk de Böttcherstrasse. 
Deze straat vormt de verbinding tussen het marktplein en de oever van de rivier de 
Weser. Komende vanaf het marktplein loopt men een smalle steeg in, die uitziet op 
een groot verguld tableau dat de ‘Lichtbringer’ in beeld brengt. Het bevindt zich aan 
het begin van de Böttcherstraat. Als men er wandelt, wordt men een beetje onrustig. 
Men vraagt zich af wat daar toch allemaal aan de hand is. Een in de gevel 
aangebrachte gedenkplaat geeft informatie. Het gaat om een straat die drie kwart 
eeuw geleden opgeknapt en opnieuw ingevuld werd door toedoen van een mecenas. 
Het beeld van de straat wordt sterk bepaald door gebouwen met topgevels 
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opgetrokken uit een donkerrode baksteen. De straat is systematisch aangelegd in de 
jaren 1923-33. De koffiehandelaar Ludwig Roselius, rijk geworden als uitvinder van 
de cafeïnevrije koffie HAG (Handels Aktien Gesellschaft), fungeerde als weldoener 
voor kunstenaars die in de stad waren neergestreken. Hij liet hier, in aansluiting op 
enkele bestaande gildenhuizen, kunstenaarswoningen, ateliers, musea, een boekhandel 
en cafés bouwen. Daartoe gaf hij opdracht aan de architect en beeldhouwer Hoetger. 
Het ensemble ver toont kenmerken van de Jugendst i l en van het 
baksteenexpressionisme. De gevels roepen associaties op met het werk van Berlage 
en met dat van de Amsterdamse School. Opvallende elementen zijn de ronde hoeken, 
de sierlijke baksteenpatronen, de detailleringen van het metselwerk en de hier en daar 
aangebrachte ornamenten. Door het beloop van de straat en door het naar binnen 
plaatsen van de entrees zijn interessante pleinen en kleine verblijfsruimten ontstaan 
die opgesmukt zijn met beeldhouwwerk.  

Häuser 
Het Roseliushaus is een oud gildenhuis dat tot museum omgevormd is. De privé-
collectie van Ludwig Roselius is erin ondergebracht, met werk van Cranach de oudere 
en een Piëta van Riemenschneider. Het Roselius-Museum staat in verbinding met het 
Paula Modersohn-Becker Haus. Paula was een van de meest vooraanstaande leden 
van de in Worpswede woonachtige kunstenaars. Een deel van haar werk is daar te 
zien, onder andere de bekende zelfportretten: vrouw in verwachting en liggende 
moeder met kind. Modersohn-Becker’s stijl is eenvoudig: realistische figuraties in 
strakke lijnen, weinig perspectief en eenvoudige, warme kleuren. Zeer 
bezienswaardig is ook het Atlantishaus dat door de eerder genoemde architect 
Bernhard Hoetger werd ontworpen en dat een originele wenteltrap uit beton en glas 
heeft. Als men toch in de buurt is, moet men wachten tot de muziek van het 
Glockenspielhaus klinkt. Tussen twee tuitgevels is een carillon aangebracht met 
klokken vervaardigd van Meissenporselein.  
  

15.5 Kunstenaarkolonie Worpswede 

In Europa zijn op meerdere plekken kunstenaarkoloniën ontstaan. De meest bekende 
is uiteraard Barbizon waar de Franse impressionisten bij elkaar kwamen. Ook in 
Nederland zijn voorbeelden van zulke koloniën, te weten Bergen, Laren en Domburg. 
In Vlaanderen bestond de kolonie Sint-Martens-Latem. Ik noem deze laatste omdat ik 
in het bezit bleek te zijn van een boekje waarin aandacht werd geschonken aan de 
toenmalige relaties tussen dit plaatsje en de kunstenaarskolonie vlakbij Bremen. Op 
een afstand van ongeveer twintig kilometer van de Hanzestad ligt namelijk het dorp 
Worpswede. Toen ik de Böttcherstrasse in Bremen had bezocht, kon ik eigenlijk niets 
anders doen dan ook naar Worpswede te gaan. Immers daar hadden de kunstenaars 
gewoond waarvan ik in de musea in de Böttcherstrasse zowel architectuur, doeken als 
beelden had gezien. Het was een mistige, tamelijk koude dag en misschien waren dat 
ook wel de beste weersomstandigheden om de kolonie te bezoeken. Het gebied is 
moerassig en de relatief jonge beplanting verwijst naar turfafgravingen die daar 
hebben plaatsgevonden. De zon kon niet door de laaghangende bewolking heenkomen 
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met als gevolg dat het landschap ‘bedekt’ kleurrijk was. Mijn gedachte was dat het 
ging om enkele dicht tegen elkaar gelegen woningen, maar het tegendeel bleek het 
geval te zijn. Midden in het dorp ligt het Café Worpswede als centrale 
ontmoetingsplek voor de kunstenaars. Verspreid daaromheen liggen solitaire panden 
waar vroeger kunstenaars woonden en waarvan er nu nog enkele te bezichtigen zijn. 
Het Café Worpswede is een tamelijk groot vakwerkgebouw, waarvan de ruimte tussen 
de spanten is gevuld met baksteen. De hoofdvorm is duidelijk door de Jugendstil 
beïnvloed. Dat geldt niet alleen voor het uiterlijk, maar ook voor het interieur en voor 
de fraaie glas-in-loodramen. Vlak naast Café Worpswede ligt het Ludwig Roselius 
Museum voor prehistorie, gecombineerd met een grote kunsthal waar werken van de 
groep van Worpswede te vinden zijn. Rond 1900 woonden hier kunstenaars als 
Heinrich Vogeler, Otto Modersohn en echtgenote Paula Modersohn-Becker, als mede 
de schrijver Rainer Maria Rilke. Nu is het een tamelijk toeristisch dorp geworden met 
veel kunstgalerieën. Behalve het café en het museum zijn er twee andere gebouwen 
die de moeite waard zijn om te bezoeken, te weten het vroegere woonhuis van 
Heinrich Vogeler, de zogenaamde Barkenhoff, en een kunstenaarswoning met atelier 
in de vorm van een kaasstolp. Het Barkenhoff is omgeven door een fraai aangelegde 
tuin met heldere zichtlijnen. De entree tot het vroegere woonhuis wordt geaccentueerd 
door een fraaie trappenpartij met siervazen. Het pand is wit gesaust en heeft een soort 
klokgevel met een driehoekig fronton als bekroning. Deze gevel staat haaks op het 
mansardedak dat met rode keramische pannen is afgedekt. Het pand steekt fel, maar 
aangenaam, af tegen de groene omgeving. De bekende architect Bruno Taut, die in 
Berlijn en Maagdenburg actief was op het gebied van de ‘Wohnsiedlungen’, heeft ook 
in Worpswede een (kunst)werk achtergelaten. Hij ontwierp een echt stolpje voor een 
kunstenaar. Het pand is volledig uit hout opgetrokken en is aan de buitenkant met lei 
bedekt. Het is een soort Hans-en-Grietjehuis, waar alleen de boze heks ontbreekt. Het 
huis wordt de Käseglocke genoemd en wordt nu gebruikt als museumwoning.  

15.6 Strijd om het bestaan 

Zowel de Böttcherstrasse, als de kolonie Worpswede, zijn de tastbare bewijzen van 
een strijd die kunstenaars moeten voeren in hun strijd om het bestaan. In die tijd 
kwam daar nog een ander aspect bij, namelijk de wens om zich als kunstenaar 
ongestoord en zonder geldzorgen volledig aan de kunst te kunnen wijden. Toch was er 
brood op de plank nodig en dus moest men zorgen dat er voldoende opdrachten 
waren. In zo een situatie is het bijzonder prettig als een kapitaalkrachtig iemand 
bereid is om opdrachten te verstrekken en kunst te kopen. De (her)bouw van de 
Böttcherstrasse is mogelijk geweest dankzij geld dat de koffiehandelaar Roselius in 
dit project wilde steken. Daar heeft niet alleen de architect Hoetger van geprofiteerd, 
maar ook andere kunstenaars uit de kolonie Worpswede. Zo kon in deze buurt een 
unieke expressionistische architectuur ontstaan. Bovendien kon vanwege de aard van 
de bestemming van de panden, expositieruimte aan de kunstenaars van de kolonie 
worden geboden. Het resultaat is dat niet alleen expressionistische architectuur, maar 
ook expressionistische beeldende kunst in de vorm van schilderijen en 
beeldhouwwerken bekeken kan worden. 
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15.7 Slot 

Kunstenaars zijn vaak afhankelijk van mensen die iets in hun werk zien en die ook 
nog kooplustig zijn. Kunstliefhebbers die over veel geld beschikken, laten wel eens 
hun oog vallen op een bepaalde kunstenaar. Ze vinden de artiest interessant, staan 
achter zijn ideeën of denken dat wat ze van die kunstenaar kopen een goede belegging 
is. Wat de motieven ook mogen zijn, het komt vaker voor dat mensen als mecenas 
fungeren. Dat was ook het geval in Worpswede waar expressionisten als Otto 
Modersohn, Paula Modersohn-Becker en Hoetger bij elkaar woonden en werkten. De 
koffiefabrikant Ludwig Roselius had wel wat ‘Groschen’ over voor de aankoop van 
werk van deze kunstenaars. Niet al het werk wordt als artistiek hoogstaand 
beschouwd, maar het werk van Paula Modersohn-Becker (een van de weinige 
vrouwelijke kunstenaars in die tijd, naast de beeldhouwster Camille Claudel) heeft 
een vaste plaats verworven in de kunstgeschiedenis. Zonder de inbreng van Roselius, 
en zonder de faciliteiten die hij verleende, zouden de leden van de kolonie 
waarschijnlijk volstrekt in de vergetelheid zijn geraakt. 
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Zakelijke Architectuur 

De Republiek van Weimar was het ongewilde product van de chaotische gebeurtenissen in 
Duitsland gedurende de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog. In 1918 werd deze 
republiek in de stad Weimar uitgeroepen als resultaat van een monsterverbond tussen rechts-
nationalisten, gerepresenteerd door de legerleiding, en socialisten. De legerleiding wilde het 
keizerrijk vervangen door een voor de geallieerden aanvaardbaar constitutioneel bestel en de 
socialisten wilden een bolsjewistische machtsovername, zoals in Rusland, vermijden. 
Duitsland bleef een federatie van Länder, de staatsinrichting bleef grotendeels dezelfde en het 
presidentschap werd gemodelleerd naar het vooroorlogse keizerschap. Na haar turbulente 
ontstaan beleefde de Republiek haar eerste crisis in de eerste helft van de jaren twintig van de 
twintigste eeuw, toen een steeds hoger inflatietempo het Duitse economische en sociale leven 
ontregelde. Niet alleen in politiek, maar ook in cultureel opzicht waren de jaren der Weimar 
Republiek veelbewogen. Er ontstond een intellectuele en culturele vernieuwingsdrift. Koel en 
kritisch rationalisme werd de leidraad voor het wetenschappelijk onderzoek. In de beeldende 
kunst keerde men zich af van het realisme en gingen expressionistische groepen als 'Die 
Brücke' en 'Der blaue Reiter' de boventoon voeren. In de architectuur domineerde de 
functionele benadering van het 'Bauhaus'. Deze vernieuwingen riepen later bij de nationaal-
socialisten veel weerstand op. Ze werden uiteindelijk onmogelijk gemaakt door ze te 
diskwalificeren als 'entartete (Bau)kunst'. 

Overal in Europa was er na de Eerste Wereldoorlog een enorme vernieuwingsbeweging in de 
architectuur. In Nederland ontstond De Stijl, met vertegenwoordigers als Oud, Rietveld en 
Mondriaan. Zij zochten naar een architectuur gebaseerd op simpele vormen met lijnen en met 
de primaire kleuren rood, blauw en geel om het effect van de vormen te versterken. In 
Frankrijk zag de uit Zwitserland afkomstige Le Corbusier kans om opdrachten binnen te 
slepen die hem in staat stelden om zijn progressieve opvattingen over architectuur te 
verwezenlijken. In Rusland maakte het Constructivisme furore met zijn nadruk op het 
scheppen van ruimte-effecten. Al deze stromingen hadden een grote invloed op het in 1919 
opgerichte Bauhaus, een opleiding voor kunstnijverheid en voor architectuur. Dit instituut 
werd eerst in Weimar gevestigd en later om politieke redenen naar Dessau verplaatst, waar 
een nieuwe, moderne school werd gebouwd. Het Bauhaus heeft in haar korte bestaan (de 
school werd opgeheven door de nationaal-socialisten) heel wat strijd moeten voeren en 
moeten ondergaan. Het was een schoolstrijd in de dubbele betekenis van het woord.  

In de zakelijke architectuur wordt een bouwstijl gekozen waarin franje en ornament tot een 
minimum worden beperkt. Een bouwwerk dient een bepaalde functie; het ontwerp moet 
daarop worden afgestemd. De voorkeur gaat uit naar strakke, kubistische vormen. Kunst en 
techniek moeten een nieuwe eenheid vormen. Bovendien moeten woningen massaal en 
goedkoop gebouwd kunnen worden. Nieuwe bouwmaterialen en bouwtechnieken zijn daarbij 
behulpzaam. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een betonnen skelet met vliesgevels. 
De panden worden voorzien van platte daken, worden wit gepleisterd en krijgen grote ramen 
met stalen kozijnen. De keerzijde van dit moderne bouwen was: lekkende daken, vieze 
strepen van het hemelwater op de witte muren, roestende metalen ramen, lage plafonds, 
weinig privacy, warmteverlies, c.q. oververhitting vanwege het vele glas en dergelijke. 
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16. Dessau: Bauhaus 

Gropius’ schoolstrijd 

‘Bauhaus’ is de naam die de Duitse architect Walter Gropius in 1919 gaf aan een instituut in 
Weimar – later overgeplaatst naar Dessau – dat de opleiding en vorming beoogde van 
kunstenaars op alle gebieden van beeldende kunst, kunstnijverheid en later ook de bouwkunst. 
Het is niet alleen de naam voor een richting in de kunst, maar ook voor een gebouw in Dessau 
dat speciaal werd gebouwd voor het geven van onderwijs op de genoemde gebieden. Het 
woord Bauhaus verwijst naar de middeleeuwse ‘Bauhütten’. Als er één opleiding is die 
gedurende haar korte bestaan omstreden is geweest, dan is het wel die van het Bauhaus. De 
geschiedenis van deze stroming is een geschiedenis van conflicten. Niet alleen over het 
lesprogramma en de didactische opzet, maar ook over de financiering, onafhankelijkheid en 
over hoe te werken in een geïndustrialiseerde maatschappij. Als je in het mooie en rustige 
Weimar rondloopt, een stad die op de Lijst van het Werelderfgoed is geplaatst, vermoed je 
niet dat daar ooit een felle strijd is geleverd. Toch werd in die plaats in 1923 de beslissing 
genomen om de gemeentelijke bijdrage voor het opleidingsinstituut te halveren. Het 
voortbestaan van de school werd daardoor rechtstreeks bedreigd; men moest uitzien naar een 
andere vestigingsplaats. Die werd gevonden in Dessau, maar daarmee waren de problemen 
niet van de baan. Zeker niet toen de nationaal socialisten een steeds grotere greep op het leven 
kregen. Het Bauhaus werd als on-Duits gezien: de kunst die daar werd bedreven werd als 
‘entartete Kunst’ gekwalificeerd. In 1933 werd het instituut opgeheven. Daarmee kwam een 
einde aan een kort en roerig bestaan. De invloed van het Bauhaus is echter veel groter 
geweest dan de korte tijd van haar bestaan zou doen vermoeden. 
   

16.1 Weimar als bakermat 

Het begon allemaal in Weimar. De groothertog van Sachsen-Weimar stichtte daar in 1906 een 
kunstnijverheidsschool. Hij trok de uit Antwerpen afkomstige kunstenaar en Art Nouveau-
architect Henry Van de Velde aan als directeur. De laatste ontwikkelde een lesprogramma dat 
uitging van de integratie van theorie en praktijk, als mede van de verwevenheid van de 
verschillende kunstvakken. Daarmee legde hij de basis voor een opleidingsfilosofie die later 
door het Bauhaus zou worden overgenomen.  

De stad Weimar 
De stad Weimar had een lange traditie op het gebied van cultuur. Lucas Von Cranach der 
Ältere maakte daar zijn meesterwerken. De dichters Goethe en Schiller brachten er een groot 
deel van hun leven door en ook de filosoof Nietzsche had er zijn domicilie. De huizen waar 
deze kunstenaars hebben gewoond, zijn te bezichtigen. Het Goethehuis is museum geworden 
en de nieuwbouw op het binnenterrein is architectonisch zeker de moeite waard. In dit laatste 
opzicht is het Schillerhuis minder interessant. Daar staat tegenover dat het Nietzsche-Archiv 
architectonisch wel weer de moeite waard is. Henry Van de Velde heeft namelijk een portaal 
in Art Nouveau-stijl aan het woonhuis toegevoegd. Hoewel Weimar tijdens de Tweede 
Wereldoorlog veel schade heeft opgelopen, is de stad gedurende de laatste jaren in snel tempo 
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gerestaureerd. Dat is mogelijk geweest door het feit dat de stad culturele hoofdstad van 
Europa is geweest en door de plaatsing van de historische binnenstad op de Lijst van het 
Werelderfgoed van UNESCO. Het toeval wilde dat ik de hoogleraar die de inventarisatie, 
beschrijving en voordracht voor deze nominatie had opgesteld, ontmoette in het park 
tegenover het huis van Charlotte von Stein, het woonadres van de onbeantwoorde liefde van 
Goethe. Hoewel hij met emeritaat was (in het Duits ‘Ruhestand’), zei zijn vrouw dat er eerder 
kon worden gesproken van een hoogleraar in ‘Unruhestand’. Op basis van zijn aanwijzingen 
was het niet moeilijk om Weimar meer in detail te leren kennen: de markt, raadhuis, 
bibliotheek, slot, residentieslot, staatsarchief, Nationaltheater met het bekende standbeeld van 
Goethe en Schiller en tevens de plek waar de akkoorden voor de stichting van de 
Weimarrepubliek waren getekend. 

Schoolgebouwen 
Weimar’s reputatie op het gebied van cultuur behoefde aan het begin van de twintigste eeuw 
een stimulans. De stichting van een kunstnijverheidsopleiding paste binnen dit streven. 
Daarnaast werd er ook een school voor beeldende kunst en architectuur in het leven geroepen. 
Henry Van de Velde kreeg de opdracht om voor ieder der instellingen een gebouw te 
ontwerpen. Even buiten de historische stad kwamen deze gebouwen tot stand. Ze liggen 
vlakbij het oude kerkhof. Op deze begraafplaats bevindt zich een classicistisch gebouw, waar 
Goethe en Schiller, samen met hertogen van Weimar begraven liggen. Het gebouw voor de 
kunstnijverheidsschool heeft een l-vorm. De gevel aan de straatzijde houdt het midden tussen 
Art Nouveau en Nieuwe Zakelijkheid, wat blijkt uit de gestileerde hoefijzervorm. Tegenover 
dit gebouw ligt de school voor beeldende kunst en architectuur, tegenwoordig de Hogeschool 
voor Architectuur en Bouwnijverheid. De lange gevel van het gebouw heeft een klassieke 
opbouw: een driedeling met een middendeel en twee wat lagere zijdelen. De geleding van de 
gevel wordt bepaald door een afwisseling van tamelijk zware penanten met daar tussenin 
grote raamvlakken om het licht in de ateliers te doen toetreden. Opvallend zijn de gebogen 
glaspartijen op de bovenste verdieping, die zorgen voor een zee aan daglicht in de 
binnenruimten. De gebouwen zijn recent gerestaureerd en dat niet alleen: achter het gebouw 
waar de architectuuropleiding is ondergebracht, is nieuwbouw tot stand gekomen. Het gaat 
om een type gebouw dat in zijn hoofdmassa aansluit bij het bestaande schoolgebouw, maar de 
materialisatie is zeer verschillend. De voor- en achtergevel zijn volledig van glas. Door 
middel van aluminium schuifpanelen kan de lichttoetreding worden gedoseerd. 

Bauhaus Museum 
Om de herinnering aan de wortels van het latere Bauhaus levend te houden, is in Weimar een 
klein Bauhaus Museum in het leven geroepen. Het ligt tegenover het Nationaltheater. Het 
bevat ongeveer 500 kunstnijverheidsproducten van docenten en studenten van het Bauhaus. 
De permanente expositie maakt duidelijk dat het Bauhaus uiteraard meer is geweest dan 
alleen architectuur. Er bevinden zich prachtige stoelen, tafels, kasten, bureaus, lampen, 
keramiek, geweven wandtapijten en andere kunstnijverheidsproducten. Er zijn ook fraaie 
architectuurtekeningen en maquettes te bekijken.  

Nieuwe leiding 
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 vertrok Henry Van de Velde uit Weimar. 
Hij had Walter Gropius aangetrokken met de bedoeling om deze de leiding van de school te 
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laten overnemen. In 1919 kreeg dit zijn beslag en Gropius voegde toen de twee bestaande 
scholen samen onder de naam ‘Staatliches Bauhaus Weimar’. Aan deze nieuwe school kon 
men zowel schilderkunst en beeldhouwkunst, als verschillende takken van kunstnijverheid 
(meubels maken, pottenbakken, weven) beoefenen. Later werd er ook onderwijs gegeven in 
toneel, fotografie en bouwkunst. Over het curriculum en over de didactische onderwijsvormen 
zijn heel wat discussies gevoerd. Het was een vijfjarige opleiding. De opleiding begon met 
een eenjarige ‘Vorkurs’. Dan volgde een scholing van drie jaar in verschillende werkplaatsen, 
waar theorie en praktijk met elkaar in verband werden gebracht. Het laatste deel van de studie 
was een praktijkjaar in de vorm van een stage. De leiding van de ‘Vorkurs’ lag vele jaren in 
handen van Johannes Itten. In het propedeusejaar leerde men de mogelijkheden ontdekken 
van materialen, zoals papier, krijt, inkt, klei, hout en wol. Ook werd veel aandacht besteed aan 
de kleurenleer, de vormenleer en het maken van kleine objecten.  

16.2 Vertrek naar Dessau 

Enkele jaren na de opening ontstonden er al allerlei problemen. Interne problemen in verband 
met het opleidingsprogramma, vooral de strijd tussen de aandacht voor het oude ambacht en 
voor de nieuwe industriële vormgeving. De oude kunstnijverheid was vooral ambachtelijk van 
karakter, maar door de opkomst van de industrie was het mogelijk om nieuwe producten met 
andere materialen en andere technieken te maken. Bovendien zou het mogelijk zijn om 
kunstproducten niet alleen voor een kleine elite te maken, maar massaal voor iedereen te 
produceren. Het behoeft weinig betoog dat dit tot een felle strijd heeft geleid tussen voor- en 
tegenstanders van het oude ambacht en van de nieuwe industriële vormgeving. Behalve de 
interne, waren er ook nog andere problemen die uiteindelijk tot een vertrek van het Bauhaus 
uit Weimar zouden leiden. De opleiding werd grotendeels gefinancierd door gelden van de 
plaatselijke overheid. De school had de reputatie een links bolwerk te zijn. Toen na de 
verkiezingen de gemeenteraad een rechtse meerderheid kreeg, dreigde een ondergang. De 
budgetten voor de school werden gehalveerd en Gropius werd genoodzaakt uit te kijken naar 
een andere vestigingsplaats waar men wel bereid was om de voor de opleiding noodzakelijke 
gelden te fourneren. Plaatsen als Berlijn en Frankfurt stelden hun kandidatuur, maar door een 
zeer gunstig aanbod van de stad Dessau werd besloten om de opleiding naar die plaats over te 
brengen. Dat alles gebeurde in relatief korte tijd. Nadat in 1924 het voortbestaan van de 
school in Weimar onmogelijk bleek, werd de school in 1925 overgeplaatst. Al in december 
1926 werd de nieuwbouw officieel geopend. De vele jaren strijd hadden bij Gropius de 
energie weggenomen om zich nog langer voor het Bauhaus in te zetten. Hij trok zich als 
directeur terug en vertrok met zijn architectuurbureau naar Berlijn. De uit Bazel afkomstige 
Hannes Meyer werd zijn opvolger. Binnen een tijdsbestek van twee jaar had Meyer 
hooglopende ruzie met het gemeentebestuur van Dessau, dat weinig sympathie koesterde voor 
zijn radicaal-socialistische ideeën. In 1930 moest ook hij zich terugtrekken. Ludwig Mies van 
der Rohe werd als nieuwe directeur aangetrokken, maar hij kreeg eveneens met grote 
problemen te maken. Het opkomende nationaal-socialisme kwalificeerde de kunstuitingen van 
het Bauhaus als ‘entartete Kunst’. De opleiding werd in 1932 gedwongen om de deuren te 
sluiten. Weliswaar probeerde Mies van der Rohe de school nog te redden door deze als 
particuliere instelling over te plaatsen naar Berlijn, maar in juli 1933 viel definitief het doek 
voor het Bauhaus. 
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16.3 Bauhaus 

Het Bauhaus is niet alleen de naam voor een beweging die een enorme invloed heeft gehad op 
kunst en architectuur van de twintigste eeuw, maar ook de naam van het schoolgebouw dat in 
Dessau werd gebouwd ten behoeve van de kunstopleiding.  

Ontwerp 
Het gebouw werd in korte tijd door Walter Gropius en Adolf Meyer ontworpen. Destijds was 
het gebouw aan de rand van de stad gelegen. Als gevolg van de uitbreiding van Dessau 
gedurende de afgelopen decennia is het nu meer centraal gelegen. Op één van de gevels van 
het gebouwencomplex staat met grote letters 'Bauhaus'. Deze verwijzing is eigenlijk niet echt 
nodig, want velen zullen het gebouw van foto’s kennen. De vorm is zo pregnant dat dit al 
voldoende is om te weten dat men bij het Bauhaus gearriveerd is. Het complex is geheel van 
beton en glas. Het zijn twee l-vormige lichamen die in elkaar geschoven zijn. Daardoor heeft 
het geheel de vorm van een rad. Het programma voor het gebouw bestond uit het creëren van 
ruimten voor ateliers, lessen, kantoren, een aula, een kantine, studentenhuisvesting en een 
sportzaal.   

Présence 
De présence van het gebouw wordt sterk bepaald door een gelede kubistische bouwmassa 
bestaande uit vier bouwlagen, met plat dak, grote ramen en witgepleisterde muurvlakken. Ook 
vandaag de dag komt het gebouw als uiterst modern over. Zeker na de restauratie wordt de 
indruk gewekt dat het gebouw van jonge datum is. Vanaf de straat ziet men links de vleugel 
met leslokalen, practicumlokalen en bibliotheek. Vervolgens ziet men een straat onder het 
gebouw doorlopen, waarboven zich een brug van twee verdiepingen bevindt die op pijlers 
steunt. Hier zijn administratieve ruimten ondergebracht, als mede de directeurskamer. Dit 
laatste was reden om te spreken van de kapiteinsbrug. Het rechter deel van het gebouw is 
bestemd voor de verschillende werkplaatsen. Dit deel is zeer vermaard vanwege de vliesgevel 
die hier aan het betonnen skelet is opgehangen. Als een groot hekwerk van staal en glas is de 
transparante gevel als het ware vóór het gebouw geplaatst. Dit wordt extra geaccentueerd door 
de wat teruggelegen onderbouw. Deze vleugel staat in verbinding met een stuk laagbouw, die 
op zijn beurt verbonden is met de studentenflats. Dit bouwdeel is enkele lagen hoger dan de 
gebouwen met leslokalen en ateliers.  

Inspiratiebron 
Het Bauhaus is qua concept sterk geïnspireerd op een vroeger werk van Gropius: de 
schoenleestfabriek Fagus in Alfeld an der Leine (1911). Daar had hij al gewerkt met een 
betonnen skelet en met de plaatsing van gordijngevels. Het motto was bij dat gebouw: zo veel 
mogelijk licht en lucht laten toetreden in ruimten die efficiënt op elkaar zijn afgestemd. 
Daarmee werden idealen geformuleerd die later centraal zouden komen te staan in het Nieuwe 
Bouwen, de Nieuwe Zakelijkheid, het Functionalisme en de Internationale Stijl.  
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Interieur 
Het interieur van het Bauhaus is ontworpen door de Bauhaus-Werkstätte. Het geheel is uiterst 
functioneel opgezet en ingericht. Alle elementen zijn een nadere studie waard: de entree, de 
trappen, de kleurstelling, de verlichtingselementen, de verwarmingselementen, de banken in 
de aula, het meubilair, de bewegende delen van de ramen, het ventilatiesysteem, enzovoort. 
Het geheel straalt zakelijkheid, hygiëne en functionaliteit uit. Alleen datgene wat echt nodig 
is, is aanwezig. De ornamenten zijn tot een minimum teruggebracht of ontbreken volledig. 
Alles is strak en, zeker voor die tijd, uiterst modern. 

Reatauratie 
Het Bauhaus is tijdens het DDR-regime gerestaureerd. Dat is niet overal even zorgvuldig 
gebeurd. Zo werden bijvoorbeeld de iele roeden vervangen door roeden met een zwaarder 
profiel, wat de transparantie van de gevel niet ten goede is gekomen. Inmiddels vindt weer 
een nieuwe (gefaseerde) restauratie plaats, die fouten uit het verleden ongedaan probeert te 
maken.  

16.4 De stad Dessau 

De stad Dessau ligt in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Echt bijzonder is deze plaats niet. 
Als Gropius destijds een ander domicilie voor het Bauhaus had gekozen, zou er weinig reden 
zijn om tegenwoordig naar Dessau te gaan. De plaats is van bescheiden omvang. De 
historische kern heeft in de Tweede Wereldoorlog veel te lijden gehad. De DDR-periode heeft 
aan de stad niet zo veel goeds toegevoegd. Het is een wat saaie stad en het verhaal doet de 
ronde dat het kerkhof in New York duizend maal levendiger is dan de binnenstad van Dessau. 
Een zonnige en warme dag brengt mij in een uitstekend hotel op het grote plein waar ook het 
operagebouw gelegen is. Je vraagt je af hoe dit grote gebouw ooit gevuld raakt, als men afgaat 
op het inwonertal en op de koopkracht van de woonachtige bevolking. Na de 'Wende' wordt er 
alles aan gedaan om bezoekers naar Dessau te halen. Uiteraard fungeren de relicten van het 
Bauhaus daarbij als trekpleister. Dat hebben het plaatselijke bestuur en de Landesregierung 
goed begrepen. Alles wordt eraan gedaan om de herinneringen aan het Bauhaus (weer) tot 
leven te brengen. Het Bauhaus zelf wordt – zoals gezegd - opnieuw gerestaureerd. Ook de 
vroegere woningen van de docenten, de zogenaamde Meisterhäuser zijn of worden 
gerestaureerd. Die welke klaar zijn, zien er uitstekend uit en zijn een bezoek meer dan waard. 
Wat valt er verder over Dessau te vertellen? Het enige dat ik - naast de ligging aan de rivier - 
van belang vind, zijn de door de docenten van het Bauhaus ontworpen gebouwen. Dat geldt 
voor enkele solitaire gebouwen, maar vooral ook voor de wijk Törten, waar de oud-directeur 
van het Bauhaus Walter Gropius de kans heeft gehad zijn stedenbouwkundige en 
architectonische opvattingen te praktiseren.  

16.5 Werken van het Bauhaus in Dessau 

De werken van de Bauhaus-architecten liggen verspreid over de stad. Om ze allemaal te 
bezoeken, moeten veel kilometers worden afgelegd. Maar de inspanningen lonen de moeite. 
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Meisterhäuser 
We beginnen vlakbij het onderwijsinstituut en wel bij de zogenaamde ‘Meisterhäuser’. Mijn 
belangstelling voor deze panden werd gewekt door een artikel van Joris Molenaar in het 
tijdschrift Archis. Het was Walter Gropius die van 1925 tot 1926 een villa en drie dubbele 
atelierwoningen ontwierp bedoeld voor de directeur en de hoofddocenten van het Bauhaus. 
Toen de school werd gesloten en de docenten vertrokken, kwamen de huizen in handen van 
nieuwe bewoners, die niet veel op hadden met de ideeën van de ontwerpers. Zij wilden een 
woning naar eigen inzicht, met als gevolg dat ze bijna onherkenbaar werden verbouwd. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Gropius’ villa geheel en het atelierhuis van Moholy-
Nagy en Feininger gedeeltelijk verwoest. Tijdens de DDR-periode raakten de panden in 
vergetelheid en het duurde tot na de 'Wende', voordat plannen tot restauratie werden 
ontwikkeld. De overgebleven helft van het dubbelhuis, het atelier van Feininger (nu Kurt 
Weill-museum), en dat van Kandinsky-Klee zijn gerestaureerd. Tussen deze twee in ligt het 
huis van Muche en Schlemmer dat ten tijde van mijn bezoek (2001) nog niet gerestaureerd 
was. 

Arbeitsamt  
Walter Gropius won in 1928 een door het gemeentebestuur uitgeschreven prijsvraag voor de 
bouw van een arbeidsbureau. Hij ontwierp een efficiënt gebouw waarbij de mensen als het 
ware door het gebouw werden geloodst om bij het verkrijgen van een baan bemiddeld te 
worden. Er waren vijf gescheiden publieksingangen, die toegang boden tot bureaus die hun 
licht kregen via sheddaken. Vervolgens was er een centraal gelegen kassa die in verbinding 
stond met de uitgang. Het gebouw was ten tijde van mijn bezoek in restauratie. Het is 
overigens in redelijk goede toestand bewaard gebleven. 

Siedlung Törten 
Walter Gropius ontwierp niet alleen individuele panden, maar ook wijken en stadsdelen. In 
Dessau maakte hij een ontwerp voor de Siedlung Törten, in het zuiden van de stad. Het gaat 
om een experimentele wijk, die tussen 1926 en 1928 werd gebouwd. In totaal werden 314 
rijtjeswoningen gebouwd binnen een strak stedenbouwkundig plan. De woningen zijn 
gebouwd aan gebogen straten. De woningen met een vloeroppervlakte van 57 tot 75 m2 zijn 
klein, maar beschikken allemaal over een grote achtertuin. De woningen waren bedoeld voor 
mensen met een smalle beurs. Gropius wilde hier het bewijs leveren dat woningen die op een 
massale wijze werden gebouwd veel goedkoper konden zijn. Aan de huizen is het nodige 
vertimmerd. Veel details zijn verdwenen. Eén enkele woning is in de originele staat 
teruggebracht.  

Konsumgebäude  
In de wijk Törten is door Walter Gropius ook een gebouw neergezet dat als centrum voor de 
wijk fungeert. Het gaat om het in 1928 gebouwde Konsumgebäude. Dit gebouw heeft vijf 
lagen. Het herbergt meerdere functies: op de begane grond winkels met dienstruimten, 
daarboven drie lagen woningen en op de bovenste verdieping een gemeenschappelijke 
wasruimte, droogruimte en dakterras. Het gebouw is ongeschonden uit de oorlog gekomen en 
wordt ook nu nog voor de oorspronkelijke doelen gebruikt.  

!  7



Haus Fieger  
Carl Fieger, een van de medewerkers van Gropius, ontwierp voor eigen gebruik een woonhuis 
vlakbij de wijk die Gropius ontwierp. Het huis is tegenwoordig in het groen verscholen, maar 
de hoofdstructuur is goed te zien. Het in 1927 tot stand gekomen woonhuis bestaat uit een 
schakeling van een rond en een kubistisch bouwdeel. Het huis stond model voor woningen die 
rationeel gebouwd moesten worden met gebruikmaking van de modernste technieken. Het 
interieur is gemaakt door de werkplaatsen van het Bauhaus. Helaas is het niet te bezichtigen, 
omdat het privé-bezit is. 

Stahlhaus   
Een zeer merkwaardig huis is dat wat in 1926 door Georg Muche werd ontworpen. Het ligt 
naast het zojuist besproken Fiegerhaus. Het huis bestaat helemaal uit stalen prefab-elementen. 
Ook dit was een experiment om te achterhalen hoe woningen rationeler en functioneler 
zouden kunnen worden gebouwd. Het huis bestaat uit 3 mm dikke staalplaten en werd in 1993 
gerestaureerd. De door Muche gekozen oplossing heeft geen navolging gevonden. Dat neemt 
niet weg dat het een mooi voorbeeld is van een experiment op dit vlak.    

Kornhaus 
De eerder genoemde Carl Fieger ontwierp in 1929 en 1930 in opdracht van de stad Dessau het 
zogenaamde Kornhaus. Hij had weliswaar de prijsvraag die aan de bouwopdracht voorafging 
niet gewonnen, maar zijn plan was goedkoper dan dat van zijn concurrenten. Het café-
restaurant is fantastisch gelegen aan de rivier de Elbe. Vooral de ronde uitbouw met de grote 
glazen wand is imposant. Men heeft vanuit het café-restaurant een geweldig uitzicht over de 
rivier. Het gebouw is meerdere malen verbouwd, maar de originele structuur is goed bewaard 
gebleven. 

Werelderfgoed 
Het Bauhaus en de Meisterhäuser staan op de Lijst van het Werelderfgoed van de UNESCO. 
Er is geen stad waar men zich zo een goed beeld kan vormen van het werk van het Bauhaus 
als in Dessau. Gelukkig hebben de restauraties van de laatste jaren het mogelijk gemaakt om 
niet alleen kennis te nemen van bouwvallen, maar ook van gebouwen die ná restauratie de 
ideeën van het Bauhaus nog goed in beeld brengen. 
  

16.6 Invloed van het Bauhaus 

Het Bauhaus heeft een grote invloed op de architectuur van de twintigste eeuw gehad. Het is 
een parallelstroming van Het Nieuwe Bouwen. Het Bauhaus probeerde zijn ideeën aan de 
buitenwereld kenbaar te maken door het organiseren van tentoonstellingen waar eigen werk 
werd gepresenteerd en door het publiceren van artikelen en voordrachten in de zogenaamde 
Bauhaus-Bücher. Na de opheffing van het opleidingsinstituut vertrokken enkele van de 
toonaangevende docenten naar de Verenigde Staten. Walter Gropius vertrok via Berlijn en 
Engeland naar de Verenigde Staten. In Engeland publiceerde hij zijn boek ‘The New 
Architecture and The Bauhaus’ (1935). Hij bekleedde van 1937 tot 1952 een leerstoel op het 
gebied van de architectuur aan de prestigieuze Harvard Universiteit. Aanvankelijk werkte hij 
samen met Marcel Breuer, maar vanaf 1945 verenigde hij zich met zeven jonge architecten tot 
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‘The Architects Collective’. Hij was onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp van het 
Panam Building in New York. Verder kreeg hij de opdracht voor het ontwerpen van een grote 
woonwijk in Berlijn, welke als Gropiusstadt de geschiedenis is ingegaan. Deze wijk met zijn 
vele torenflats is bepaald niet zijn meest succesrijke. Mies van der Rohe ging eveneens naar 
de Verenigde Staten en wel naar de Universiteit van Chicago. Hij had op zijn beurt ook een 
grote invloed op de architectuur in de Verenigde Staten, getuige bijvoorbeeld zijn bekende 
Seagram Building in New York. Van der Rohe bouwde later ook nog in Berlijn, zoals de 
‘Neue Pinakothek’. De invloed van het Bauhaus heeft zich uiteraard niet beperkt tot de 
architectuur, maar is ook zeer groot geweest op andere terreinen van de schone kunsten en de 
kunstnijverheid. Vooral de invloed op de industriële vormgeving moet worden vermeld. 
Producten van destijds, zoals stoelen, tafels en lampen zijn nog steeds zeer populair en in 
menig huis zijn replica’s ervan te vinden. 

16.7 Slot 

Er zijn weinig kunststromingen die zoveel stof tot discussie hebben doen opwaaien als het 
Bauhaus. Zonder overdrijving kan men zeggen dat de korte periode van het bestaan van het 
Bauhaus een aaneengesloten reeks van spanningen en conflicten is geweest. De strijd speelde 
zich rondom alle denkbare zaken af: de opzet van het curriculum, de uitvoering van het 
lesprogramma, de verhouding tussen theorie en praktijk, de aandacht voor ambacht en voor 
industrieel ontwerpen, het ontwerpen voor een elite of voor de massa, het respecteren van het 
verleden en het anticiperen op de toekomst. Vooral de politieke strijd die heeft gewoed 
rondom de totstandkoming en de overplaatsing van het opleidingsinstituut naar Dessau en de 
bemoeienissen van het Derde Rijk met wat zij noemden de ‘Baubolsjewisten’, heeft de 
geschiedenis van deze stroming sterk beïnvloed. Het wekt verbazing dat, ondanks (of moet 
men zeggen dankzij) deze strijd, zoveel producten tot stand zijn gekomen; producten die nu 
nog zo veel respect afdwingen. Mies van der Rohe heeft de verklaring voor het succes van het 
Bauhaus wel eens in één enkele zin samengevat: ‘Alleen een idee heeft de kracht zich zo ver 
te verspreiden.’ Dat idee was het creëren van een nieuwe mens, een nieuwe maatschappij en 
een nieuwe omgeving na de catastrofe van de Eerste Wereldoorlog. 
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Rationele Architectuur 

De periode na de Eerste Wereldoorlog bleek een goede voedingsbodem voor de opkomst van 
extremistische politieke bewegingen. Zowel in Italië, als in Duitsland kwam een dictatoriaal 
regime aan de macht: in Italië de fascistische beweging van Mussolini en in Duitsland het 
nationaal-socialisme van Hitler. Het rechts-radicalisme startte in Italië. In 1922 trok Mussolini 
met zijn aanhangers naar Rome om de macht voor zijn fascistische partij op te eisen. De krach 
van New York in 1929 en de daarop volgende malaise in de wereldeconomie, met als gevolg 
grote werkloosheid, bracht Hitler in Duitsland aan de macht. In 1933 werd hij bondskanselier 
en begon meteen met het ontmantelen van de democratische instellingen zoals die waren 
ontstaan tijdens de Weimar Republiek. Tegen de fascistische en nationaal-socialistische 
ideologieën kwam veel verzet. In Italië bijvoorbeeld nam Paus Pius XI, als hoofd van de 
invloedrijke katholieke kerk, duidelijk stelling tegen het fascisme in zijn encycliek 'Non 
abbiamo bisogno'. Ondanks dit protest kreeg deze ideologie toch een grote aanhang. De 
tegenstand was onvoldoende krachtig om het onheil van een Tweede Wereldoorlog tegen te 
houden.  

De nieuwe machthebbers zochten naar allerlei manieren om de (veronderstelde) grootsheid 
van hun idealen te articuleren. Dat gebeurde door middel van grote defilé’s, 
massabijeenkomsten, het benutten van grote evenementen voor eigen propaganda, zoals de 
Olympische Spelen, maar ook door het creëren van nieuwe gebouwen. De machthebbers 
hadden hun eigen voorkeur voor een architectuurstijl en voor bepaalde architecten. De nadruk 
werd gelegd op de traditionele klassieke stijl en op monumentaliteit. Hitler bediende zich van 
de ontwerpen van Speer, die op zijn beurt beïnvloed was door de neoclassicistische architect 
Friedrich Schinkel. Mussolini had meerdere favorieten, zoals Mario Piancentini die eveneens 
in de neoclassicistische stijl werkte en de rationalist Giuseppe Terragni. 

De architectuur ten tijde van het fascisme in Italië kende eigenlijk twee verschijningsvormen: 
een neoclassicistische en een rationalistische. De neoclassicistische stroming sloot aan bij de 
traditie van het bouwen in Romeinse stijl, dat wil zeggen met veel nadruk op 
monumentaliteit: zuilengalerijen, friezen en architraven, risalerende bouwdelen en symmetrie. 
De rationalistische architectuur volgde strenge logische wetten, dat wil zeggen de wetten van 
de geometrie toegepast op vaste materie. Het rationalisme fungeerde als een tegenpool van 
ornamentiek, rondingen en een naar beweging zoekende architectuur. In deze stroming werd 
vaak gebruik gemaakt van moderne constructies en eigentijdse materialen. Het Italiaanse 
rationalisme, waartoe behalve het werk van Terragni ook dat van Cattaneo, Cereghini en 
Mantano behoort, vertoont veel overeenkomst met de architectuur van het functionalisme en 
van het Bauhaus. 
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17. Como: Casa del Fascio 

De strijd om aanvechtbare architectuur 

Het Comomeer is een van de bekendste vakantieoorden van Italië. Aan de zuidkant van de 
Alpen schijnt de zon vaker en is het warmer dan aan de noordkant. Als men genoeg heeft van 
het zonnen en baden, bezoekt men Como, een plaats met een lange en gevarieerde 
geschiedenis. Het door de Romeinen aangelegde raster is in het stadspatroon nog goed te 
onderkennen. Verschillende gebouwen, waaronder de Dom herinneren aan het verleden van 
de stad. Como heeft voor sommige mensen een specifieke aantrekkingskracht. Het is namelijk 
de plaats waar de architect Giuseppe Terragni enkele bijzondere gebouwen ontwierp. 
Daardoor is de stad een geliefkoosd bedevaartsoord geworden voor architecten en 
kunsthistorici. Vanuit de hele wereld komt men naar deze stad toe om het Casa del Fascio te 
bekijken. Een gebouw dat tot stand kwam in de jaren dertig van de twintigste eeuw en dat 
illustratief is voor het rationalisme in de architectuur. Het is de periode dat in Italië de 
fascisten aan de macht waren. Wanneer ik aan deze periode denk, dan dringen zich bij mij de 
beelden op uit de film ‘Una Giornata Particulare’ van Ettore Scola, waarin de hoofdrollen 
worden gespeeld door Sophia Loren en Marcello Mastroianni. De stad maakt zich op voor de 
ontmoeting tussen Mussolini en Hitler. Alles is in de ban van dit grootse gebeuren, maar het 
alledaagse (liefdes)leven kent zijn eigen wetten. Dictatoren hebben hun architectuurvoorkeur, 
zo ook in Italië. Het fascisme heeft de creatie van gebouwen bevorderd die opvallen door hun 
zakelijke en rationele karakter. Het Casa del Fascio in Como is een schoolvoorbeeld hiervan. 
De waardering voor dit gebouw, en voor het gehele werk van Terragni, heeft geleden onder de 
relatie die tussen zijn werk en het fascisme is gelegd.  

17.1 Dictators en architectuur 

Macht en architectuur hebben veel met elkaar te maken. Mensen die macht bezitten, 
beschikken doorgaans ook over (financiële) middelen om hun wensen te realiseren. Zij 
fungeren vaak als opdrachtgever voor belangrijke gebouwen. Dat was vroeger zo, dat is 
vandaag zo en dat zal in de toekomst ook zo zijn. Er zijn dan ook talrijke voorbeelden van 
projecten die geïnitieerd zijn door machthebbers: politieke leiders, kerkelijke leiders en 
‘captains of industry’. Vooral dictators hebben in het verleden kans gezien hun bouwkundige 
wensen te realiseren. 
    
Dictators door de geschiedenis heen 
Al in de Antieke Oudheid waren er despoten op wier initiatief belangrijke gebouwen tot stand 
kwamen. Denk in dit verband aan de tempels bij Agrigento in Sicilië, aan de gebouwen in 
Rome tot stand gekomen onder het regime van Nero en aan die welke zijn gerealiseerd onder 
absolutistische vorsten als bijvoorbeeld Lodewijk XIV. Ook in het recente verleden zijn er 
dictatoriale regimes geweest die hun stempel op het bouwen hebben gelegd. Dat geldt in 
Europa voor het nationaal-socialisme en voor het fascisme. 
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Nationaal Socialisme 
Onder het nationaal-socialisme werden grootse projecten ontworpen door Hitler’s architect 
Albert Speer. Een aantal ervan is nooit gerealiseerd. Van de wel gerealiseerde zijn er enkele 
overgebleven, onder andere in Berlijn en München. Zijn ontwerpen werden geïnspireerd door 
gebouwen uit de Klassieke Oudheid. Ze zijn zeer monumentaal van karakter en hebben 
meestal een megalomane uitstraling.  

Fascisme 
Mussolini had ook belangstelling voor monumentale, klassieke architectuur, maar had toch 
een voorkeur voor de moderne stroming van het rationalisme. In deze stroming wordt 
uitgegaan van een koele, zakelijke benadering van de bouwopgave. Functionaliteit, strakke 
geometrische patronen en soberheid bepalen de vormgeving. 

17.2 Het fascistische Italië 

Na de Eerste Wereldoorlog liep de politieke situatie in Italië vast. Door de slechte 
economische situatie, de werkloosheid en de onzekerheid was er een groot verlangen naar 
geborgenheid. Met heimwee keek men terug naar de periode vóór de industrialisatie; de 
periode met traditionele bindingen en met waardering voor het ambacht. Men droomde van 
een organische orde, waarin elk individu de plaats krijgt die hem toekomt. Het individu werd 
ondergeschikt geacht aan het staatsbelang. Men verwierp het socialisme en het communisme 
evenzeer als een laissez-faire-politiek. Men hechtte aan elite, leiderschap en het belang van de 
partij. In plaats van vrijheid wilde men discipline. Om dit te verwezenlijken moest men 
overgaan tot terreur tegen tegenstanders. 

Opkomst 
In 1919 stichtte Mussolini de ‘Fasci Italiani di Combattimento’. De leden van die partij, 
zwarthemden genoemd, waren vooral oud-strijders. De partij had geen welomschreven 
programma. Bij de verkiezingen van 1919 voor het Italiaanse parlement kreeg Mussolini 
slechts een zeer klein aantal stemmen. Door de grote sociale onrust van 1920 kreeg hij echter 
een kans, omdat de elite, de bezittende klasse, de landeigenaars en de industriëlen in hem en 
zijn zwarthemden een garantie voor veiligheid zagen. Hij zou de orde herstellen en de 
progressieve bewegingen onnodig maken. In 1921 werd een Nationale Fascistische Partij 
opgericht. Deze partij voelde zich steeds machtiger en meer gedreven tot een staatsgreep. 
Tijdens een congres van de fascistische partij in 1922 in Napels werd de vorming van een 
fascistisch kabinet geëist. De bekende ‘mars naar Rome’ werd georganiseerd en de fascisten 
bezetten Rome. Mussolini nam de vorming van een kabinet op zich. Tussen 1922 en 1933 
werd een autoritaire fascistische staat opgezet en werden alle sporen van parlementarisme 
uitgewist. De staatsorganen kwamen onder invloed van de fascistische partij, sinds 1925 de 
enige partij. Er werd een volkomen dictatoriaal bewind ingesteld. Staat en partij werden een 
eenheid. De duce regeerde samen met een ministerraad en een Grote Fascistische Raad met 
een adviserende functie. Mussolini’s chauvinisme kwam vooral tot uitdrukking in zijn 
buitenlandse politiek. Hij wilde het Middellandse Zeegebied tot Italiaans gebied maken (Mare 
Nostrum), hetgeen hem in conflict bracht met Frankrijk, Engeland, Griekenland en 
Joegoslavië. Hij zocht toenadering tot Hitler, waaruit de as Rome-Berlijn ontstond. Samen 
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met de Duitsers deed hij de Italiaanse troepen vechten tegen de Sovjet-Unie. Na de 
geallieerde invasie in Zuid-Italië besloot de Grote Fascistische Raad Mussolini af te zetten. 
Hij werd gevangen genomen, maar door Duitse parachutisten bevrijd en naar Noord-Italië 
overgebracht. Daar probeerde hij een nieuwe republiek op te richten. Toen hij in 1945 
probeerde uit te wijken naar Zwitserland werd hij door partizanen gegrepen en 
doodgeschoten. Zijn lichaam werd naar Milaan vervoerd en daar op de Piazzale Loreto 
opgehangen.  

Architectuurvoorkeur 
Een dictatoriaal bewind hecht doorgaans aan een imponerende architectuur. Dictators zijn 
vaak onder de indruk van de architectuur uit de Oudheid. Zij vinden gebouwen met zuilen en 
frontons indrukwekkend. Moderne dictaturen als nationaal-socialisme en fascisme blijken ook 
een voorkeur te hebben voor de klassieke architectuurtaal. Bij het fascisme in Italië is echter 
iets bijzonders aan de hand. Er was daar een strijd tussen het traditionalisme dat op de 
klassieke taal der architectuur wilde teruggrijpen en het rationalisme dat meer aansloot bij de 
moderne internationale beweging. In Italië werd het rationalisme de voorkeursstijl van het 
fascisme, met als gevolg dat er nogal wat nieuwe gebouwen in deze stijl zijn opgetrokken. 

17.3 Terragni 

Eén van de belangrijkste Italiaanse architecten van het interbellum is Giuseppe Terragni. Hij 
had slechts een kort leven en was maar vijftien jaar werkzaam als architect. Toch heeft hij in 
die korte periode een aantal indrukwekkende gebouwen achtergelaten, waarvan sommige tot 
de top van de twintigste eeuw kunnen worden gerekend. 

Leven 
Giuseppe Terragni werd in 1904 in Meda, een plaatsje vlakbij Milaan geboren. Hij studeerde 
tussen 1921 en 1926 architectuur aan de polytechnische school van Milaan. Na het behalen 
van zijn einddiploma, begon hij samen met zijn broer een architectenbureau in Como. Hij 
diende vanaf 1939 in het Italiaanse leger en werd ingezet aan het Russische en het Griekse 
front. Als gevolg van uitputting werd hij naar Italië gerepatrieerd. Hij was oprichter-lid van 
Gruppo 7 en van MIAR (Movimento Italiano per l’Architettura Razionale). Hij was tevens de 
stichter-redacteur van het tijdschrift Valori Primordiali. Hij overleed op mysterieuze wijze in 
1943 te Como. 

Werk 
In zijn korte carrière als architect heeft hij een omvangrijk en gevarieerd oeuvre achtergelaten. 
Tot zijn realisaties behoren: woonhuizen, kapsalons, hotel, restaurant, overdekte markt, 
graftombes, een oorlogsmonument voor de Eerste Wereldoorlog (Sant’Elia Monument), de 
‘Zaal van 1922’ (Sala ‘O’, een zaal in het kader van de expositie in 1932 ter gelegenheid van 
het tienjarige bestaan van het fascisme) en bijvoorbeeld het Danteum. Veel van zijn werken 
zijn gerealiseerd in Como. Ook in publicistische zin was hij actief. Hij schreef artikelen in 
architectuurtijdschriften over architectuur in algemene zin en over een aantal van zijn werken, 
bijvoorbeeld over de constructie van het Casa del Fascio. 
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Belangstelling 
In Italië genoot Terragni tijdens zijn leven bekendheid en waardering. In het buitenland was 
hij in die periode niet of nauwelijks bekend. Dit kwam vooral door het feit dat het buitenland 
weinig interesse had voor de architectuur die onder het fascisme tot stand kwam. Na de 
Tweede Wereldoorlog verdween ook in Italië de belangstelling voor het werk van Terragni. 
Zijn persoon en werk werden direct geassocieerd met het fascisme. Nationaal en 
internationaal had men in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw eigenlijk alleen 
belangstelling voor Nervi (architectonische bijdragen aan de Olympische Spelen van 1960 te 
Rome). In de jaren tachtig was sprake van een kentering. Er ontstond een groeiende aandacht 
voor de persoon en het werk van Terragni. In 1980 verscheen van Bruno Zevi een monografie 
over hem. In 1985 was het niemand minder dan Peter Eisenman die een boek aan leven en 
werk van Terragni wijdde. Daarna zijn nog vele boeken en nog veel meer artikelen 
geschreven over deze architect en zijn oeuvre. Veel aandacht is daarbij uitgegaan naar zijn 
Casa del Fascio in Como. 

Kritiek 
Behalve waardering, is er ook veel kritiek geweest op Terragni’s werk. De kritiek was vooral 
gericht op het lege en formalistische karakter van zijn architectuur. Verder is ook wel 
opgemerkt dat zijn werk eclectisch is en veel referenties bevat naar het werk van andere 
architecten. Als persoon wordt hij bekritiseerd omdat hij erg individualistisch en narcistisch 
zou zijn. Men heeft wel getracht om het werk van Terragni, en dat van andere rationalisten, 
los te maken van de fascistische cultuur waarmee het verbonden was, maar het valt niet te 
ontkennen dat veel aanhangers van het rationalisme op de een of andere manier bij het 
fascisme betrokken waren. Zij zaten in het fascistische leger en steunden Mussolini. Slechts 
enkelen keerden zich openlijk tegen het fascisme (Pagano en Giolli).  

  
17.4 Casa del Fascio 

Como is gelegen aan het gelijknamige meer en is de hoofdstad van de provincie Como. Deze 
provincie is een onderdeel van de regio Lombardije. Het gebied werd in 196 vóór Christus 
veroverd door de Romeinen. Onder Julius Caesar werd de stad een Romeinse kolonie. In 379 
ná Christus werd ze een bisschopsstad en in de elfde eeuw een vrijstad. Vanaf de twaalfde 
eeuw kwam de stad in wisselende handen: Milanezen, Spanjaarden, Fransen, Oostenrijkers. In 
1859 werd Como bevrijd door Garibaldi en werd de stad onderdeel van het Italiaanse 
koninkrijk. Het centrum wordt gevormd door het Piazza Cavour, dat uitziet op het meer en dat 
de promenade in twee delen splitst. Tot de meest interessante gebouwen behoren de 
kathedraal Santa Maria Maggiore en de stadstoren Broletto die vroeger als stadhuis dienst 
deed. De oudste gebouwen van de stad zijn de San Carpoforo-kerk, die vermoedelijk uit de 
vierde eeuw stamt en op de plek staat waar vroeger de Mercuriustempel stond, en de kerk San 
Fedele. Van de verdedigingswerken zijn nog een stuk stadsmuur en enkele torens over, 
waaronder de toren van de Porta Vittoria. Vanuit een oogpunt van moderne architectuur is 
Como vooral interessant vanwege de door Terragni in de jaren twintig en dertig van de 
twintigste eeuw ontworpen gebouwen. Het hoogtepunt hiervan is zonder twijfel het Casa del 
Fascio, tegenwoordig Casa del Popolo geheten. Er zijn weinig gebouwen die zo grondig zijn 
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geanalyseerd en beschreven. Alberto Artioli heeft er een heel boek aan gewijd (1989). Het 
Casa wordt gezien als het mooiste publieke gebouw van de streek. 

Ligging 
Het Casa del Fascio bevindt zich aan de rand van de binnenstad. Het ligt ten oosten van de 
domkerk, op twee honderd meter van het Comomeer. Een rechthoekig plein, het Piazza 
dell’Impero, moest het nieuwe politieke centrum van de stad worden. Het zou omzoomd 
worden door andere regeringsgebouwen, maar die zijn er nooit gekomen. Nu ligt het gebouw 
er een beetje geïsoleerd bij op een plein dat de naam plein eigenlijk niet verdient. Dat 
isolement wordt nog versterkt door een (drukke) verkeersweg en een spoorlijn (inclusief 
spoorwegovergang) die het Casa del Fascio en de domkerk van elkaar scheiden. 

Opdracht 
In 1932 kreeg Terragni de opdracht tot het ontwerpen van een regionaal hoofdkantoor voor de 
fascistische partij in Como. Zijn ontwerp draagt alle kenmerken van het rationalisme in de 
architectuur. Hij werkte vier jaren aan het project. Hij ontwierp niet alleen het gebouw, hij 
voerde ook het toezicht op de bouw ervan uit en controleerde het totale bouwproces. 

Présence 
Het Casa del Fascio heeft een volkomen vierkante plattegrond van 33,2 bij 33,2 meter. Het 
lijkt qua hoofdmassa op een Italiaans Renaissancepaleis. In zijn verschijningsvorm is het 
echter zeer modern. Het gebouw heeft de vorm van een halve kubus (33,2 meter breed en lang 
en 16,6 meter hoog). Het bestaat uit een skelet van gewapend beton, dat bekleed is met wit 
marmer (travertijn) uit Botticino. De moderne verschijningsvorm komt vooral door het 
karakter van de façade die uit een open, rastervormige opstand bestaat. De façade is een 
allusie in de richting van het rechthoekige antieke stadspatroon van Como, dat nog altijd goed 
herkenbaar is in de huidige stadsplattegrond. Achter het frame zijn ramen geplaatst als lagen 
ze in diepe neggen. Het hart van het gebouw is een met glas overkapt atrium. Dit atrium is 
omgeven met kolommen waarop vier verdiepingen met galerijen en kantoren rusten. Door de 
kolommenstructuur en de afwisseling van binnen- en buitenruimten ontstaat een fascinerend 
spel van licht en schaduw. Het gebouw in zijn geheel maakt een zeer transparante indruk. 
Daarmee beantwoordde het aan Mussolini’s opvatting dat het fascisme als een glazen huis 
moest zijn waar iedereen doorheen zou mogen kijken. De entree tot het binnenhof ligt aan de 
kant van de kathedraal en bestaat uit een indrukwekkende reeks van zestien glazen deuren, die 
elektrisch werden bediend zodat ze tegelijkertijd konden opengaan. Dit stelde de fascistische 
militia in staat om zich op spectaculaire wijze massaal naar het plein te begeven. Elke zijde 
van het gebouw is anders van opzet: het betonnen skelet is afwisselend zichtbaar of aan het 
oog onttrokken, wat tot een boeiend geometrisch spel leidt. Op de ene plek is het gebouw 
ondoordringbaar, op een andere plek is het mogelijk om de kern te zien. 

Gesamtkunstwerk 
Het Casa del Fascio kan beschouwd worden als een ‘Gesamtkunstwerk’, dat wil zeggen dat 
Terragni, behalve het gebouw, ook het interieur heeft ontworpen. Dat geldt voor het meubilair, 
voor de verlichting en voor de verdere aankleding van het gebouw. Sommige onderdelen zijn 
op uitnodiging van Terragni door andere designers ontworpen. Zo zijn er stoelen van Benita 
en fraaie muurschilderingen van Mario Radice. Door de tamelijk weelderige inrichting van 
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het gebouw bleken de totale kosten uiteindelijk zes keer hoger te zijn dan die waarvan men 
was uitgegaan. Dit heeft nogal wat conflicten veroorzaakt tussen opdrachtgever en ontwerper.  

17.5 Behoud van het Casa del Fascio 

Het Casa del Fascio verloor met de val van het fascisme haar oorspronkelijke functie. Sinds 
vele jaren doet het dienst als overheidskantoor. Het zal niet verbazen dat men na de val van 
het fascistische regime weinig voelde voor behoud van gebouwen die rechtstreeks daarmee 
verbonden waren. Toch zijn er uitzonderingen gemaakt, vooral voor gebouwen die in hun 
verschijningsvorm minder fascistisch aan doen. Dat geldt voor het Casa del Fascio, dat zich 
primair als een modern, rationalistisch gebouw presenteert. Men heeft het gebouw een nieuwe 
bestemming gegeven; een bestemming die zich goed verenigde met aard en karakter van het 
gebouw. Het is een bureau van de ‘Polizia de Finanza’ geworden. De naam van het gebouw is 
veranderd; het heet nu Casa del Popolo.  

17.6 Slot 

Het Casa del Fascio wordt beschouwd als één van de hoogtepunten van de twintigste-eeuwse 
architectuur. Terragni is een voorbeeldige representant van de architectuurstroming van het 
rationalisme, waarbij de strakke geometrische vormen van zijn gebouwen de invloed verraden 
van een formele architectuur gebaseerd op getallenreeksen. Het Casa is een opvallende 
combinatie van historische referenties en moderne interpretaties. Oude thema’s, zoals 
Renaissancepaleis, woning met binnenhof, stadspatroon en dergelijke worden opgepakt als 
inspiratiebron voor de moderne vormgeving. Over het behoud van het Casa del Fascio is heel 
wat discussie geweest. Moet een gebouw dat herinnert aan een zwarte bladzijde uit de 
geschiedenis bewaard blijven of moet het juist uit het geheugen worden gewist? Moet een 
waardevol exemplaar van een architectuurstroming behouden blijven ondanks het feit dat het 
werd ontworpen in opdracht van een verwerpelijk regime? In Como heeft men de waarde van 
de rationele architectuur onderkend en heeft men voor behoud gekozen. De nieuwe 
bestemming van het gebouw moet de oude functie doen vergeten, maar de vraag is of de 
huidige functie als politiebureau dit wel kan. 
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Bossche School 

De Tweede Wereldoorlog had in veel landen van Europa voor verwoestingen gezorgd. Ná de 
oorlog vingen herstelwerkzaamheden aan. De Duitse steden, waarvan vele aan het einde van 
de oorlog door de geallieerden platgebombardeerd waren, moesten in feite volledig opnieuw 
worden opgebouwd. In de andere landen was er weliswaar ook oorlogsschade, maar die was 
vaak beperkt gebleven tot de havens, de binnensteden of andere strategische plekken. In 
vrijwel alle landen van West-Europa was wederopbouw noodzakelijk. Met behulp van een 
speciaal programma, de zogenaamde Marshallhulp, steunden de Verenigde Staten van 
Amerika de wederopbouw van West-Europa. Ook Nederland kreeg gelden uit deze pot. De 
wederopbouw werd in Nederland voortvarend aangepakt. De verwoeste kernen van 
bijvoorbeeld Rotterdam, Nijmegen, Middelburg, Arnhem en Rhenen werden hersteld op basis 
van een historiserend, dan wel een modernistisch plan. Er speelde zich een architectuurstrijd 
af tussen de traditionalisten rondom de katholieke Delftse hoogleraar Granpré Molière en de 
modernisten van het Nieuwe Bouwen. Een aparte plaats werd ingenomen door Dom Hans van 
der Laan. Hij had zijn (niet voltooide) opleiding genoten bij Granpré Molière in Delft. Zijn 
ontwerpideeën ontleende hij aan een zoekproces naar ideale verhoudingen in gebouwen. 
Daartoe ontwikkelde hij het plastische getal.  

Gedurende de oorlog waren ook kerken verwoest. Vooral in het zuidelijk deel van Nederland 
lag er op dit gebied een grote bouwopgave. Door de oorlog had er ook geen nieuwbouw van 
kerken voor de groeiende groep katholieke gelovigen plaatsgevonden. Hans van der Laan 
startte met zijn broer en enkele andere personen een cursus kerkelijke architectuur in Den 
Bosch, wat later de reden zou zijn om de mensen die zich door die ideeën lieten leiden als 
Bossche School aan te duiden. Het gaat om een regionale architectuurstroming waarvan de 
betekenis even wel veel verder reikt dan de regio. Ook nu nog zijn er architecten die zich door 
de ideeën van Hans van der Laan laten leiden. Er is een stichting die beoogt het gedachtegoed 
en de nalatenschap van deze stroming te behoeden en voor een groter publiek toegankelijk te 
maken. Er is momenteel zelfs sprake van internationale belangstelling voor de Bossche 
School. Groepen buitenlandse architecten bezoeken gebouwen van deze school. 

De architectuur van de Bossche School wordt gekenmerkt door een heldere vormentaal 
gebaseerd op een eenduidig maatstelsel. De gebouwen zijn veelal licht van kleur en 
opgetrokken uit baksteen, soms is de baksteen met een cementmengsel bestreken. Boven de 
ramen bevinden zich lateien. De openingen in de muurvlaken houden rechtstreeks verband 
met de erachter gelegen plattegronden. Er wordt vaak gewerkt met klassieke elementen, zoals 
een ommuurde voorhof, zuilen en obelisken. De plattegronden zijn strak en worden 
gekenmerkt door open verbindingen tussen de ruimten met veel doorkijkjes. Ornamenten 
ontbreken meestal. Er is sprake van een 'rijke', overtuigende eenvoud.  
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18. Lemiers: Kloosterkerk 

Van der Laan’s strijd om het plastische getal 

Ieder land kent wel een of meer architectuurstromingen die als uniek kunnen worden gezien. 
Dat geldt ook voor Nederland. Ik denk dan behalve aan de Amsterdamse School en de Delftse 
School, ook aan de Bossche School. Deze laatste stroming is buiten Nederland niet zo 
bekend, zij het dat daar de laatste jaren verandering in is gekomen. Dit is mede het gevolg van 
de activiteiten van een stichting, die tot voor kort ‘Het menselijk verblijf’ heette, maar 
omgedoopt werd tot de ‘Van der Laan Stichting’. In het stichtingsbestuur heeft tegenwoordig 
ook de Engelse architectuurhistoricus Paul Bradley zitting. Hij heeft veel gedaan aan het 
internationaal onder de aandacht brengen van het werk van Dom Hans van der Laan. Als lid 
van het algemeen bestuur van deze stichting heb ik van dichtbij kunnen meemaken hoe 
mensen zich belangeloos inzetten om het gedachtegoed van Hans van der Laan, of meer in het 
algemeen van de Bossche School, in bredere kring bekendheid te geven. Het werk van de 
Benedictijnermonnik is in sommige kringen een beetje omstreden, omdat het te zeer op het 
Neothomisme zou zijn gebaseerd. Ook wordt wel beweerd dat het werk 
architectuurtheoretisch te dogmatisch is, vanwege de consequente hantering van het plastische 
getal. Een belangrijk deel van de oorspronkelijke tekeningen van het werk van Hans van der 
Laan is opgeslagen in de archieven van de Benedictijner Abdij in Mamelis vlakbij Vaals. Dom 
van der Laan heeft lange tijd in dit klooster geleefd en het is te begrijpen dat de 
kloostergemeenschap hecht aan zijn intellectuele en artistieke nalatenschap.   

18.1 Hans van der Laan 

Om over Hans van der Laan, zijn persoon, zijn ideeën en zijn werk, geïnformeerd te raken, 
staan verschillende bronnen ter beschikking. Ik noem er een paar. In de eerste plaats natuurlijk 
zijn eigen geschriften, te weten ‘Het plastische getal; XVI lessen over de grondslagen van de 
architectonische ordonnantie’ (1967) en ‘De architectonische ruimte; vijftien lessen over de 
dispositie van het menselijk verblijf' (1977). In de tweede plaats boeken en artikelen die over 
Hans van der Laan en zijn werk zijn geschreven. Ik denk dan aan het proefschrift van Frans 
Jozef van der Vaart over de Bossche School getiteld 'Bedelordekloosters, 's-Hertogenbosch en 
de Bossche School' (1999), het boek ‘Een geruisloze doorbraak’ (1995) van Bosma & 
Wagenaar en het boek van Richard Padovan ‘Dom Hans van der Laan, modern 
primitive’ (1994), dat zich vooral richt op zijn theorie. In de derde plaats wijs ik op een tv-
uitzending over het leven en werk van Van der Laan. Ik heb die uitzending op videoband 
opgenomen. Het is een groot genoegen om de band te bekijken, vooral omdat Hans van der 
Laan zelf in beeld is en ook uitgebreid aan het woord komt. 

Levenswandel 
Van der Laan werd in 1904 te Leiden geboren, als zoon van een architect. Samen met twee 
van zijn broers studeerde hij bouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft. Hij begon 
met deze studie in 1923 en kwam al spoedig in de ban van de opvattingen van de pas 
aangestelde hoogleraar Granpré Molière. Hij richtte in 1926 met enkele medestudenten de 

!  2



Bouwkundige Studie Kring op. Deze club organiseerde bijeenkomsten ten huize van Granpré 
Molière. Vanwege conflicten die Van der Laan kreeg met zijn studiebegeleider Van der Steur, 
die niet zo gecharmeerd was van de opvattingen van Granpré Molière, brak Van der Laan zijn 
studie af. In 1927 werd hij monnik in de Sint Paulusabdij van de Benedictijnen te Oosterhout. 
Hij ging theologie en filosofie studeren en vóór zijn priesterwijding had hij deze studies 
afgerond. De architectuur(theorie) liet hem echter niet los. Hij was vooral geïnteresseerd in 
ideale verhoudingen en verhoudingstelsels. In navolging van Granpré Molière ging hij op 
zoek naar de juiste verhouding, de enige basis van orde en harmonie. Uiteindelijk 
ontwikkelde hij hiervoor het plastische getal. 

Cursussen 
In de periode direct ná de Tweede Wereldoorlog werd hij door de architecten Siebers en Van 
Dael uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe kerkenbouw. Onder leiding van Van der 
Laan werd in 1946-1947 een cursus over dit onderwerp opgezet. In deze cursus werd vooral 
ingegaan op de relatie tussen praktijk en theorie van de kerkenbouw. Er was een grote 
belangstelling voor deze cursus. In feite vormde deze cursus het begin van wat later de 
Bossche School werd genoemd. Van der Laan kreeg in de jaren vijftig van de twintigste eeuw 
de opdracht om de crypte, de bovenkerk, het kloosterhof en de bibliotheek van de Abdij Sint 
Benedictusberg te Vaals te ontwerpen. De bouw hiervan heeft bijna twintig jaar in beslag 
genomen. In deze tijd werkte hij ook aan theoretische geschriften, met als belangrijkste, de al 
genoemde werken: ‘Het plastische getal’ en 'De architectonische ruimte'. Hij heeft de 
voltooiing van zijn opus magnum nog kunnen meemaken. Hij overleed in 1991. De 
uitvaartdienst vond plaats in zijn ‘eigen’ kerk. 

18.2 Bossche School 

De term ‘Bossche School’ is voor meerdere interpretaties vatbaar. In de eerste plaats kan men 
de Bossche School zien als de opleiding die de ‘cursus kerkelijke architectuur’ verzorgde. 
Deze cursus werd vanaf 1946 in Den Bosch gegeven. De theoretische achtergronden van de 
cursus werden vooral verzorgd door Hans van der Laan. Daarnaast speelden Nico, de broer 
van Hans, en C. Pouderoyen, een grote rol. Dit betekent dat men de Bossche School vooral als 
een opleiding kan zien. In de tweede plaats kan men de Bossche School zien als het geheel 
van architecten dat zich in zijn werk door dit gedachtegoed laat inspireren. Het gaat dan om 
architecten die destijds de genoemde cursus hebben gevolgd en die de ideeën uit deze cursus 
in hun eigen werk tot uiting hebben gebracht. Op deze manier geïnterpreteerd is de Bossche 
School vooral een ‘school’ van architecten met een soortgelijk gedachtegoed. In de derde 
plaats kan men onder de Bossche School al het werk verstaan van architecten die 
kenmerkende elementen van deze bouwstijl hebben overgenomen, of het nu gaat om kerken 
of om andere gebouwen, dan wel stedenbouwkundige ensembles. In deze laatste zin gaat het 
meer om een stroming in de architectuur, om een bepaalde bouwstijl.  

Kenmerken 
Wanneer we de Bossche School vooral als bouwstijl interpreteren, rijst de vraag wat de 
kenmerkende stijlelementen van deze school zijn? In alle gebouwen gaat het om 
plattegronden met een heldere geometrie. In de driedimensionale ruimte worden 
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maatverhoudingen gehanteerd die gebaseerd zijn op het plastische getal. De muren zijn 
ritmisch geleed door reeksen gelijke openingen. De veel gebruikte baksteenlagen worden 
gestut door stevige lateien. De gevels hebben een horizontale geleding. Er vindt een 
veelvuldige toepassing plaats van hoven, patio’s en cellen welke omsloten worden door 
bouwdelen. De bouwdelen zijn bekapt met zadeldaken. In veel gebouwen zijn rudimenten te 
vinden van de vormentaal uit de Oudheid, zoals zuilen en obelisken. Van alle genoemde 
eigenschappen is overigens die van het plastische getal de meest karakteristieke. 

18.3 Het plastische getal 

Zolang architectuur als discipline bestaat, hebben architecten gezocht naar ideale 
maatverhoudingen. Om een paar voorbeelden te geven. Vitruvius sprak van de 'ordinatio': 
universele proporties die voor schoonheid zouden zorgen. In de Renaissance werd de 'gulden 
snede' als ideaal geformuleerd: verhoudingen gebaseerd op getallen. In de twintigste eeuw 
ontwikkelde Le Corbusier een op het menselijk lichaam gebaseerd maatsysteem (‘modulor’).  

Ordonnantie van de ruimte 
Het plastische getal van Van der Laan moet in deze context worden gezien. Hij liet zich 
inspireren door maatsystemen die hij terug vond in oude culturen, zoals in Stonehenge, de 
faraonische dodentempels en de akropolis. Van groot belang was ook de invloed van de 
ordinatio van Vitruvius. Van der Laan meende dat het bij architectonische vormgeving in de 
eerste plaats gaat om een ordonnantie van de kwantiteit volgens de regels van maat en getal. 
De gulden snede baseerde zich op verhoudingen in een tweedimensionaal vlak. Bij 
architectuur gaat het echter om een driedimensionale ruimte en dan is de gulden snede als 
ordonnantie ongeschikt. Een ordonnantie van de ruimte wordt, aldus Van der Laan, bepaald 
door het driedimensionale karakter van de ruimte, het plastische getal. De reden om deze 
ordonnantie plastisch te noemen, had te maken met het feit dat deze niet nauwkeurig te 
berekenen was, omdat zij betrekking had op de architectonische plasticiteit. Het plastische 
getal houdt rekening met drie lineaire relaties. De volumineuze, architectonische grootte 
wordt vastgelegd door telkens van vier opeenvolgende getallen het verschil tussen de grootste 
en op een na kleinste gelijk te stellen aan de kleinste (4,5; 6; 8; 10,5 …). Op basis van 
opmetingen kon men vaststellen dat de vroegchristelijke en Romaanse architectuur in de buurt 
van het plastische getal kwamen.  

18.4 Benedictijner Abdij 

Iedereen kent de gemeente Vaals vanwege het feit dat hier het drielandenpunt ligt. Nederland 
grenst hier aan Duitsland en België. Wanneer men zich vanuit Maastricht op weg naar Vaals 
begeeft, dan ziet men - enkele kilometers alvorens men in de bebouwde kom van Vaals komt - 
aan de linkerzijde van de weg beboste heuvels, waar plotseling twee ronde torens met spits 
boven de boomkruinen uitsteken. Hier bevindt zich tussen Nyswiller en Lemiers de 
Benedictijner Abdij S. Benedictusberg. De hier wonende monniken leven volgens de regels 
van Benedictus. Sint Benedictus werd rond 480 in Midden-Italië geboren en stichtte in het 
plaatsje Nursia een abdij. Daar schreef hij zijn ‘Regel’ die van grote invloed is geweest op het 
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westerse monnikendom. Na een periode van bloei en verval, kwam een nieuwe opbloei van 
het Benedictijner leven onder invloed van de abdij van Cluny. Tot aan de periode van de 
Franse Revolutie wist het kloosterleven zich goed te handhaven. Daarna verdween het 
monastieke leven op veel plaatsen. Een ‘revival’ van het kloosterleven vond plaats tegen het 
midden van de negentiende eeuw. In 1893 stichtten monniken van Duitse afkomst, die 
woonachtig waren in een klooster in het Belgische Afflighem, hun eigen klooster te 
Merkelbeek in Zuid-Limburg. De abdij van Merkelbeek werd later verplaatst naar Mamelis 
aan de Duitse grens. De nieuwbouw voor de abdij werd in 1922 begonnen op basis van 
plannen van de architecten Böhm en Weber. Nadat de monniken er hun intrek hadden 
genomen, werden vanwege geldgebrek de bouwactiviteiten gestaakt. Hierdoor kwam de 
geplande kerk niet tot stand. In 1956 werd aan pater Dom Hans van der Laan de opdracht 
verleend tot het maken van een ontwerp voor de nieuwe kerk. De crypte kon dankzij vele 
giften al snel worden gebouwd. Deze werd in 1962 ingewijd. De kerk, met inbegrip van een 
nieuwe sacristie en een nieuwe bibliotheek, was echter pas jaren later gereed.  

Leefregel van een Benedictijner 
Benedictus van Nursia was voorstander van leefgemeenschappen waarin monniken 
gezamenlijk een leefregel volgen, de zogenaamde ‘Regel van de H. Benedictus’. Het gaat om 
voorschriften en adviezen die in feite een samenvatting zijn van de regels die door monniken 
in de Egyptische woestijn gehanteerd werden. Maar Benedictus paste ze wel aan de westerse 
situatie aan. De monnik moet voortdurend ter beschikking staan van God. Acht maal per dag 
worden de monniken opgeroepen tot gebed. Het adagium is: ‘Ora et labora’. Omgezet in 
praktische regels betekent dat: ascese, discipline, armoede, zwijgzaamheid, gehoorzaamheid 
aan het hoofd van het klooster (de abt) en gebondenheid aan een door de monnik zelf gekozen 
klooster. De hele dagorde is afgestemd op gemeenschappelijke gebedsdiensten. De 
Benedictijnen leiden een beschouwend leven, waarin vooral de plechtige viering van de 
eredienst naast studie en onderwijs een belangrijke rol speelt. Inkomsten worden verzameld 
uit schenkingen, uit het bewerken van hun landerijen, uit het onderwijs en uit andere bronnen. 
De Benedictijnen hebben een grote rol gespeeld in de westerse cultuurgeschiedenis. Overal 
waar zij het Christelijke geloof predikten, werden kloosters gesticht. De aan de kloosters 
verbonden scholen vormden centra voor wetenschapsbeoefening. De monniken van de Sint 
Benedictusberg hebben zich gespecialiseerd in het bakken van hosties, in het boekbinden en 
in het vervaardigen van liturgische gewaden naar een ontwerp van Hans van der Laan. De 
verkoop van de gewaden stagneert de laatste tijd: de pastores vinden het model onpraktisch 
voor dagelijks gebruik. 
  
Stille tijd 
Toen ik mij wat verdiepte in kloosters en kloosterleven stuitte ik op een boek van Laurens de 
Keyzer. Deze redacteur van de Vlaamse krant 'De Standaard' beschrijft in zijn boek 'Stille tijd; 
hedendaagse kloosterleven in Nederland en Vlaanderen' hoe in kloosterland de stille tijd is 
aangebroken. Het aantal roepingen loopt terug, jonge mensen treden nauwelijks meer in en de 
vergrijzing van de ordes is een groot probleem. In een informatieve en humorvolle stijl laat de 
schrijver zien hoe het alledaagse leven in kloosters eruit ziet, wat kloosterlingen beweegt om 
hun leven in ascese, zwijgzaamheid en dienstbaarheid aan God in te richten. Hij beschrijft de 
dagelijkse noden in de kloosters, maar ook de bezielende kracht van degenen die voor dit type 
leven kiezen. Hoewel hij buitenstaander is, illustreert zijn relaas hoe hij gedurende zijn 
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rondgang langs kloosters een warme sympathie voor het kloosterleven en de kloosterlingen 
heeft ontwikkeld. 

18.5 Klooster van Böhm 

Terug naar de Sint Benedictusberg. Het oudere deel is een vroeg werk van de architecten 
Böhm en Weber. Böhm kwam uit een geslacht van architecten en groeide met de bouwkunst 
op. Onder invloed van zijn docent aan de Technische Hochschule van Stuttgart kreeg hij 
belangstelling voor de kerkelijke bouwkunst. De Sint Benedictusberg werd in 1922-23 
gebouwd. Het uiterlijk wordt in sterke mate bepaald door twee stoere hoektorens, die 
suggereren dat het om een burcht gaat. Het bouwdeel met de twee torens is op het zuiden 
gericht. Het gebouw is in baksteen opgetrokken, volgens ideeën ontleend aan het 
expressionisme. De maat van de bakstenen is aan de grote kant. Het metselwerk bevat veel 
sierverbanden. Het klooster heeft de vorm van een vierkant; de vier zijden omsluiten een 
intiem binnenhof. Een zijde van het hof was gedacht als gevel voor de te bouwen kerk. In het 
hof staat een bescheiden bronzen beeld van de Heilige Benedictus, gemaakt door Niel 
Steenbergen. Tegen een wand van het hof zijn fabeldieren aangebracht in de vorm van 
waterspuwers. Op de begane grond bevinden zich een kruisgang, de refter en het 
gastenkwartier. Op de eerste verdieping is ook een kruisgang te vinden, die met een 
opvallende sterrenhemel is versierd. Op deze verdieping bevinden zich ook een kapittelzaal, 
een scriptorium en de eenvoudig ingerichte monnikencellen. Twee monumentale trappen 
verbinden de kruisgang van de verdieping met de beneden gelegen refter. Hans van der Laan 
heeft wijzigingen aangebracht in de ramen die op het binnenhof uitzien. De vroegere, brede 
glas in lood ramen zijn vervangen door lange, smalle ramen met een verticale tracering.   

18.6 Kloosterkerk van Hans van der Laan 

Aansluitend op het oudere deel van het klooster zijn in de tweede helft van de twintigste eeuw 
de kloosterkerk met crypte, samen met het ontvangstgebouw, het binnenhof en de bibliotheek 
totstandgekomen. Deze nieuwbouw is een ontwerp van Dom Hans van der Laan. Als men 
naar het kloostercomplex toe rijdt, ziet men de nieuwbouw direct liggen. Men komt via een 
langgerekte, omhooglopende oprijlaan eerst op een voorplein, waarop in het midden een 
kruismonument is geplaatst. Het plein wordt aan de lange zijde begrensd door een groot 
lichtgrijs muurvlak van de kloosterkerk en aan de korte zijde door een lichtgrijs 
entreegebouw. Dit laatste gebouw bevat enkele spreekkamers. Via het entreegebouw komt 
men in een atrium, dat als portaal fungeert voor de crypte en de kloosterkerk. De ruimte is 
helemaal door muren omsloten en geeft meteen een indruk van het leven in een besloten 
gemeenschap. Via een brede, geknikte trap komt men bij de ingang van de kerk. Bij het 
bestijgen van de trap ziet men aan de linker een klokkentoren. Hierin hangen vijf klokken, 
waarvan de tonen overeenkomen met het pentatonisch gamma.  

Abdijkerk 
Ter wille van het plastische getal koos Van der Laan voor de plattegrond een verhouding van 
3:8. Deze verhouding en afgeleide verhoudingen komen verder in het ontwerp voortdurend 
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terug. Bij binnenkomst valt de eenvoud, soberheid en harmonie van de kloosterkerk op. De 
kerk heeft de plattegrond van een basilica: een rechthoekige ruimte, bestaande uit een 
middenschip, dat hoger is dan de zijbeuken. De hoofdruimte wordt aan drie zijden omringd 
door een colonnade. De longitudinale as wordt niet benadrukt door een absis. De muren van 
het middenschip steunen op gemetselde pijlers. De muurvlakken op de verdieping worden 
onderbroken door ramen van gelijke grootte, waardoorheen het daglicht toetreedt. De 
muurdikte ligt ten grondslag aan alle verhoudingen van de kerk. De muren zijn met een 
cementmengsel bestreken. De kerk is plat afgezolderd met donkerbruin geverfd pijnhout. 
Eenvoudige lampen aan een lang koord zorgen voor verlichting. In de kerk is alles gericht op 
het altaar. De dubbele koorbanken voor de monniken zijn aan beide zijden van het altaar 
geplaatst. De banken voor de bezoekers staan tegenover het altaar en zijn in rijen opgesteld. 
Ze zijn van hetzelfde materiaal gemaakt als de koorbanken, dat wil zeggen van blauwgrijs 
geverfd hout. Ook de banken zijn door Hans van der Laan ontworpen. In het midden van de 
vloer is een cirkelvormige inscriptie aangebracht welke aangeeft dat de kerk in 1968 voltooid 
is. 

Crypte 
Onder de abdijkerk bevindt zich de crypte. Vanwege de ligging van het klooster tegen een 
heuvel aan, moest deze deels uitgegraven worden, waardoor de ruimte aan de linkerkant 
ramen heeft. Ook de crypte heeft heel bijzondere karakteristieken. Het gaat om een 
langwerpige plattegrond. Twee rijen kolommen delen de ruimte in drieën. Wat qua beleving 
opvalt, zijn de relatieve duisternis en de stilte. Het is de plek bij uitstek voor persoonlijk 
gebed en bezinning. Het hoofdaltaar is toegewijd aan Sint Benedictus. De kerk werd 
ontworpen toen priesters nog elke dag een mis moesten opdienen. Om die reden zijn er elf 
altaren in de zijkapellen. Opvallend is de wand achter het hoofdaltaar. Hierin zijn de namen 
gebeiteld van de stichters van de kerk die er begraven liggen. Zij hebben de bouw van de kerk 
in financieel opzicht mogelijk gemaakt. Het in de crypte aanwezige kruis, als mede de 
kandelaars zijn van de hand van Niel Steenbergen 

Sacristie, kloosterhof en bibliotheek 
In de sacristie, die rechts van de kloosterkerk gelegen is, zijn de attributen voor de eredienst 
ondergebracht. In grote legkasten zijn kazuifels voor de eredienst opgeborgen. Deze kazuifels 
zijn ook door Hans van der Laan ontworpen. Tussen de sacristie en de bibliotheek ligt een 
kloosterhof. Dit hof is eenvoudig van opzet. Aan een kant bevindt zich een overdekte 
kloostergang. Daar tegenover de muur- en raampartij van de bibliotheek. Aan de noordzijde 
van het hof is de gang gelegen die naar de kerk voert. Aan de zuidzijde van het hof is een 
soort overdekt voorhof gemaakt dat via grote openingen zicht biedt op het omringende 
landschap. De bibliotheek is ondergebracht in een langgerekt bouwdeel dat aan de westzijde 
van het hof ligt. 

18.7 Kritiek en navolging 

Een zo geprononceerde architectuurtheorie als die van Hans van der Laan roept automatisch 
een tweeledige reactie op: bewondering en kritiek. 
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Kritiek 
De kritiek is vooral gericht op het dogmatisch hanteren van het plastische getal. De 
kunsthistoricus Peeters sprak van een ‘getallenmagie’. De ontwerper zou door de radicale 
toepassing van verhoudingen te zeer in een keurslijf terechtkomen. In elk ontwerp speelt 
immers ook de site een belangrijke rol. Niet overal kan men even consequent het plastische 
getal hanteren. Er is ook wel beweerd dat de benadering van Hans van der Laan een té 
religieuze, in casu katholieke grondslag zou hebben. Daardoor zou ze zich misschien wel 
lenen voor de kerkenbouw, maar minder voor andere typen gebouwen.  

Bewondering 
Maar behalve kritiek, is er ook veel lof en bewondering geweest en die is er nog steeds, zelfs 
in toenemende mate. Van der Laan’s architectuurtheorie vindt nog steeds navolging, zij het op 
een wat ‘vrijere’ manier. In de naoorlogse periode zijn er heel wat kerken, woonhuizen, 
sociaal-culturele centra en dergelijke op basis van de principes van de Bossche School 
gebouwd. Dat werk vindt men vooral in de provincies Noord-Brabant en Limburg, vooral in 
de plaatsen Den Bosch, Breda en Oss. Sporadisch komt men dit type werk ook tegen in 
andere provincies, bijvoorbeeld in Gelderland (Nijmegen, Heumen). Er zijn meerdere 
architectenbureaus in Nederland die zich sterk laten inspireren door het gedachtegoed van de 
Bossche School. Ik noem bijvoorbeeld De Jong in Malden, De Twee Snoeken en Hans van 
der Laan (jr.) te Den Bosch, Dick Pouderoyen in Nijmegen en LMA Lugten Malschaert 
Architecten te Dordrecht. Sinds jaren bestaat een stichting die het werk van Hans van der 
Laan onder de aandacht van een breder publiek probeert te brengen. De ‘Van der Laan 
Stichting’ is een voortzetting van de ‘Stichting Het Menselijk Verblijf’en de ‘Mgr van 
Heukelomstichting’ die van 1946 tot 1973 de cursus Kerkelijke Architectuur in het Kruithuis 
te Den Bosch verzorgde. De Stichting heeft ook een Vriendenkring, die het blad 
‘Thematismos’ uitgeeft. 

18.8 Slot 

De Bossche School is een typisch regionale stroming in de architectuur, dit ondanks het feit 
dat ook in deze richting wordt aangehaakt bij een internationale trend tot hantering van een 
maatstelsel. Maar het ene maatstelsel is het andere niet. De grondlegger van de Bossche 
School, Hans van der Laan, baseert zijn werk op de ordonnantie van de ruimte, tot 
uitdrukking komend in het plastische getal. Als Benedictijnermonnik kreeg hij de gelegenheid 
om zijn ideeën consequent te realiseren in de abdijkerk van Mamelis. Op zijn benadering is 
kritiek gekomen. Zo werd gewezen op het dogmatische karakter van het plastische getal en op 
de katholieke ideologie. Dit neemt niet weg dat er de laatste jaren van een ‘revival’ van zijn 
gedachtegoed sprake is, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Het hanteren van een 
geprononceerde architectuurtheorie heeft consequenties voor de vormgeving. Geen wonder 
dat men de stijl van de Bossche School tamelijk snel herkent! 
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Regionale Zakelijkheid 

Ná de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog en de periode van herstel in de 
jaren vijftig, brak in de jaren zestig de periode van economische expansie aan. De 
arbeidsproductiviteit steeg, de lonen gingen omhoog, de consumptie nam toe en veel 
mensen konden zich in materieel opzicht meer permitteren dan ooit tevoren. Het leek 
alsof de bomen tot in de hemel groeiden. Economische voorspoed en 
vooruitgangsoptimisme bevatten echter ook de kiem voor een verzet tegen de 
bestaande maatschappij. Sommige groepen tekende verzet aan tegen de 
vervreemdende consumptiemaatschappij, tegen een op de automatische piloot 
functionerende economie en tegen een verzakelijking van intermenselijke relaties. Er 
ontstonden allerlei protestbewegingen, zoals krakers, milieu- en vredesactivisten, 
sufragettes, oosterse mystici en dergelijke.  

Het protest tegen de maatschappij kwam ook tot uiting in een verzet tegen de 
zakelijke, anonieme architectuur. De dominante architectuur van bijvoorbeeld Le 
Corbusier, het Bauhaus, de Russische constructivisten en De Stijl, riep reacties op. 
Deze architectuur werd als te formeel, zakelijk, strak en dogmatisch gezien. Er was 
behoefte aan meer menselijkheid en gezelligheid in de architectuur. Dit leidde tot wat 
later nieuwe truttigheid zou worden genoemd: een kleinschalige architectuur met 
weinig tot de verbeelding sprekende vormen. Toch waren er ook architecten die in de 
traditie van Het Nieuwe Bouwen een eigen weg bewandelden; een weg die voor een 
deel aan de gesignaleerde kritiek tegemoet kwam. Een van hen was de Finse architect 
Alvar Aalto, die door de architectuurhistoricus Charles Jencks werd omschreven als 
‘the inverse of Le Corbusier’s: relaxed and flowing rather than violent and 
tempestuous and patient rather than outspoken’. Aalto had grootse plannen met 
Helsinki. Hij ontwierp een stedenbouwkundig plan voor een bebouwing rond het 
centrale meer van Helsinki, maar van die ambities is maar een klein deel gerealiseerd. 
De laatste jaren wordt weer op zijn vroegere ideeën teruggegrepen, zij het op een 
aangepaste manier. 

Aalto's stijl wordt gekenmerkt door een nogal uitgesproken vormentaal die tot uiting 
komt in een krachtige belijning van gebogen wanden en eenzijdig stijgende daken 
(onder andere lessenaarsdaken). Hij is sterk beïnvloed door bouwvormen en 
bouwmaterialen toegepast in de gebieden rondom de Middellandse Zee, vooral Italië. 
Hij gebruikt bij voorkeur marmer voor de bekleding van de wanden. Zijn gebouwen 
zijn typische voorbeelden van een 'Gesamtkunstwerk', dat wil zeggen dat ze tot in 
detail zijn ontworpen. Aalto zorgde, samen met zijn (eerste en tweede) vrouw, ook 
voor de inrichting van de gebouwen, waarbij eigen ontwerpen van stoelen, tafels, 
banken, lichtarmatuur en andere interieurstukken werden gebruikt. Hij ontwierp ook 
bloemvazen, bestek, servies, gordijnen, wand- en vloerbekleding. 
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19. Helsinki: Finlandiahuis 

Aalto’s strijd om het grote gebaar 

Sinds Finland lid is van de Europese Unie staat het land sterk in de belangstelling van 
het Westen. Vóór de val van de muur werd het land sterk beïnvloed door de Sovjet 
Unie, ondanks dat het een zelfstandige parlementaire republiek was (en is). De 
bevolking is geconcentreerd in de agglomeratie Helsinki. Hier woont ongeveer 
eenvijfde deel van het aantal inwoners. De stad Helsinki is van relatief jonge datum. 
Haar geschiedenis gaat niet verder terug dan enkele eeuwen. In de negentiende en 
twintigste eeuw is de stad enorm gegroeid. Enkele Finse architecten genieten een 
internationale reputatie. Dat geldt voor de neoclassicistische architect Carl Ludwig 
Engel, voor de architect Eliel Saarinen die in de traditie van de Nationale Romantiek 
ontwierp en voor de architect Alvar Aalto die als een representant van een regionale 
variant op het functionalisme kan worden gezien. Eén van de topproducten van Aalto 
is het Finlandiahuis dat als een bijou aan het centrale meer van Helsinki gelegen is. 

19.1 Finland 

Finland is een groot land qua oppervlakte (338.000 km2), maar is tamelijk dun 
bevolkt. De 5,2 miljoen inwoners zijn vooral woonachtig in Helsinki en in enkele 
middelgrote steden zoals Turku, Vaasa en Tampere. De rest woont verspreid over het 
land, waarvan een klein deel in het hoge noorden, in Lapland. Het land is in feite een 
groot schiereiland. Het kent een kustlijn van 4.600 km. Het land is niet alleen omringd 
door water, ook landinwaarts is er veel water (10% van de oppervlakte van het land). 
Er zijn ongeveer 188.000 meren. Door de noordelijke ligging (een groot deel van het 
land ligt binnen de poolcirkel) kent het land koude winters en, als gevolg van de 
ligging aan de Botnische Golf, tamelijk zachte zomers. Fascinerende 
natuurverschijnselen zijn de poolnacht als de zon na opkomst weer snel ondergaat en 
de midzomernacht wanneer precies het tegenovergestelde gebeurt, namelijk de zon 
nauwelijks ondergaat.   

Een stukje geschiedenis 

De oorspronkelijke bewoners van Finland waren de Lappen. Deze werden aan het 
begin van onze jaartelling naar het noorden verdreven door een volk dat afkomstig 
was uit het Wolgagebied in Rusland. Het trok naar het noorden en vermengde zich 
onderweg met andere volkeren. De Finse taal wijkt sterk af van de andere 
Scandinavische talen en vertoont merkwaardigerwijs verwantschap met het Hongaars. 
De Finnen leefden als gevolg van de geografische situatie in betrekkelijke 
afzondering. Na 800 trokken de Noormannen het land binnen, eerst plunderend en 
later handeldrijvend. De 'echte' geschiedenis van Finland begint in de twaalfde eeuw 
met de inval van de Zweedse koning Erik IX, die door Finland een handelsroute naar 
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de Russische stad Novgorod wilde realiseren. Samen met bisschop Henry van 
Uppsala, die een goede gelegenheid zag om de Finnen tot het Christelijke geloof te 
bekeren, werd een kruistocht opgezet die leidde tot een overheersing door de Zweden. 
Het land werd tot een provincie van Zweden verklaard, maar behield toch een zekere 
zelfstandigheid. Het centrum van Finland was in die tijd de stad Turku. De latere 
Finse bisschoppen moedigden vanuit deze stad de eigen Finse identiteit aan. 
Illustratief daarvoor is de vertaling van de Bijbel in het Fins door Agricola, een 
hervormer die onder invloed van Luther stond. Het Fins werd de taal voor de 
kerkdiensten van de Lutheranen, terwijl het Zweeds de omgangstaal voor de hogere 
klassen bleef. Tot op heden kent het land twee officiële talen: het Fins en het Zweeds. 
Twisten tussen Rusland en Zweden brachten Finland in het centrum van 
oorlogshandelingen. Om zich tegen de Russen te beschermen, werden vijf eilandjes in 
de directe omgeving van Helsinki omgebouwd tot een groot stelsel van fortificaties. 
Suomenlinna werd het Gibraltar van het noorden. De vesting leek onneembaar, maar 
de Russen zagen toch kans om in 1808 de eilandengroep zonder slag of stoot in te 
nemen, waarna Finland bij Rusland werd ingelijfd. Dit leidde tot de opkomst van het 
Fins nationalisme. Ten tijde van de Russische Revolutie (1917) wisten de Finnen zich 
onafhankelijk te maken. Een binnenlandse strijd tussen de revolutionaire Roden en de 
conservatieve Witten brak uit. Deze werd eerst in het voordeel van de Roden beslecht, 
maar de Witten zetten een tegenaanval in onder leiding van de Duitse immigrant 
Mannerheim. Met behulp van een in Duitsland opgeleid bataljon en steun van de 
Zweden veroverden de Witten geleidelijk het hele land. In 1919 werd Finland een 
republiek. In 1939 vielen de Sovjets het land aan. Na een korte oorlog moest Finland 
tweederde van haar grondgebied aan de Sovjet Unie afstaan. In de zogenaamde 
Vervolgoorlog sloot Finland zich aan bij Duitsland om gezamenlijk met de Nazi's ten 
strijde te trekken tegen de USSR. Na het vredesverdrag bleef Finland (sterk) onder 
invloed van de Sovjets staan. Dit veranderde ná de val van de muur, en nog meer ná 
de toetreding in 1995 tot de Europese Unie.  

19.2 Helsinki 

Helsinki werd in 1550 in opdracht van koning Gustav Vaasa gesticht. Het doel was 
om een concurrent te creëren voor de Hanzestad Tallin (Estland). Tijdens de 
Russische overheersing maakte Tsaar Alexander I Helsinki tot hoofdstad van het 
nieuwe groothertogdom Finland. Johan Albrecht Ehrenström maakte een 
stedenbouwkundig plan (rasterpatroon) en koos de Pruisische emigrant en architect 
Carl Ludwig Engel om de plannen uit te voeren. In het huidige stadsbeeld zijn de 
werken van Engel nog altijd dominant aanwezig. Zo ontwierp hij bijvoorbeeld de 
Lutherse Domkerk, het (oude) stadhuis, het regeringspaleis, het ontvangstgebouw van 
de regering, de universiteit en de universiteitsbibliotheek. Al deze gebouwen zijn in 
neoclassicistische stijl opgetrokken, met ruim gebruik van Dorische, Ionische en 
Corinthische zuilen. De aan een binnenhaven gelegen stad groeide rond de 
eeuwwisseling uit en kreeg enkele opvallende gebouwen in de traditie van de 
Nationale Romantiek. Opvallende gebouwen uit deze periode zijn het Nationaal 
Museum gelegen aan de uitvalsweg naar het noorden, en het zeer groot uitgevallen 
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centraal station. Beide gebouwen zijn ontworpen door Eliel Saarinen. Het Nationaal 
Museum draagt alle trekken van de Romantiek en lijkt op een kerk met toren. Het 
stationsgebouw is zeer imposant, niet alleen vanwege de omvang, maar ook door de 
rijke ingetogen ornamentiek. Het is een fraai voorbeeld van de Finse variant van de 
Jugendstil. In latere jaren is de stad uitgegroeid tot een bescheiden metropool. 
Architectonische hoogtepunten zijn onder andere het uit het begin van de twintigste 
eeuw stammende parlementsgebouw, het Olympisch stadion uit 1952, de Rotskerk en 
het Finlandiahuis uit de jaren zeventig en gebouwen die onlangs gereed zijn gekomen, 
waaronder het Museum voor Moderne Kunst. De bebouwing is verspreid over een 
aantal stadsdelen, welke meanderend aan elkaar gekoppeld zijn. Haventerreinen die 
hun functie verloren hebben, zijn via een proces van stedelijke vernieuwing 
heringericht. Op sommige plaatsen heeft dit boeiende resultaten opgeleverd. Hoewel 
Alvar Aalto een groot deel van zijn leven buiten Helsinki heeft gewerkt, heeft hij toch 
een heel duidelijk stempel op de stad gedrukt.  

19.3 Alvar Aalto 

Alvar Aalto werd in 1898 in de Finse plaats Kuortane geboren. Vanaf 1916 studeerde 
hij aan de Technische Hogeschool van Helsinki, waar hij in 1921 zijn diploma 
behaalde. Een van zijn docenten was Armas Lindgren, de architect die samen met 
Eliel Saarinen en Herman Gesellius een architectenbureau had. Zij werkten in de 
traditie van het romantisch nationalisme. Na zijn studie maakte hij een 'grand tour' 
naar de andere landen van Scandinavië, naar Midden-Europa en - zoals gebruikelijk in 
die tijd - naar Italië. In 1923 opende hij een eigen architectuurbureau in Jyväskylä. 
Het jaar daarop trouwde hij met de architecte Aino Marsio, die zijn belangrijkste 
medewerkster bleef tot haar dood in 1949. Zij had ook een belangrijk aandeel in de 
productie en de bedrijfsvoering van Artek houten meubels. In 1927 verliet Aalto de 
stad Jyväskylä. Hij had daar enkele gebouwen gerealiseerd, zoals het Arbeidershuis 
(1924-25), het gebouw voor de patriottistische vereniging (1926-29) en de kerk in 
Muurame (1926-29). Deze gebouwen zijn illustratief voor zijn neoclassicistische 
periode. Hij vertrok naar Turku, de in die tijd cultureel meest vooruitstrevende stad 
van Finland. In deze periode komt zijn werk tot bloei. Het neemt een rationalistisch 
karakter aan. Hij zoekt aansluiting bij de nieuwe opvattingen elders in Europa, vooral 
die van Walter Gropius en Mies van der Rohe. Ter gelegenheid van het 700-jarige 
bestaan van de stad Turku in 1929 werkte hij samen met Erik Bryggman aan een 
overzichtstentoonstelling van moderne architectuur in Scandinavië. Hij zocht 
aansluiting bij de architectonische avant garde door deelname aan de CIAM-
congressen. Hij kwam in contact met vooraanstaande moderne beeldende kunstenaars, 
zoals Leger, Brancusi, Moholy-Nagy, Braque en Calder. In 1931 verhuisde hij met 
zijn gezin naar Helsinki. In deze periode ontstaan werken die tot de klassieken van de 
moderne architectuur worden gerekend, zoals onder andere het sanatorium in Paimio 
(1929-33), het architectenhuis in Helsinki (1935-36) en de cellulosefabriek met 
woonwijk in Sunila (1936-39). Na de Tweede Wereldoorlog bemoeide Aalto zich 
actief met de wederopbouw. Uit deze tijd stammen stedenbouwkundige plannen, zoals 
een wederopbouwplan voor de verwoeste Laplandse stad Rovaniemi. In de periode 
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1946-48 was hij hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technology in de VS. 
In zijn werk heeft hij steeds aandacht voor de bewoner, voor zijn fysieke, psychische, 
sociale en culturele behoeften. In de jaren vijftig nam zijn werk een sterk plastisch 
karakter aan. Hij bereikte een perfecte combinatie van menselijke behoeften, techniek 
en ruimte. In de periode 1959-73 was hij actief betrokken bij plannen voor de 
ontwikkeling van de binnenstad van Helsinki. Tot zijn belangrijkste werken uit deze 
periode kunnen worden gerekend: het gebouw voor de volkspensioenen (1952-56), 
het warenhuis Rautatalo (1951-57), het cultuurhuis (1955-58), het kantoorgebouw van 
de firma Enso-Gutzeit (1959-62), het gebouw voor de Noorse Bank (1960-65), de 
universiteitsboekhandel (1962) en het Finlandiahuis (1967-75). In 1952 trouwde 
Alvar Aalto met de architecte Elissa Mäkiniemi, die hem de daaraan voorafgaande 
jaren bij meerdere projecten had geassisteerd. In 1976 overleed hij in Helsinki. Na 
zijn dood is zijn werk voltooid door zijn echtgenote Elissa. Aalto heeft niet alleen 
gebouwen in Finland ontworpen, maar ook in andere landen. In het kader van de IBA-
Berlijn 1958 heeft hij een ontwerp gemaakt voor middelhoogbouw. Voor de stad 
Essen ontwierp hij het operahuis. 

19.4 Finlandiahuis 

Het Finlandiahuis (Finlandia Talo) van Alvar Aalto wordt gerekend tot de mooiste 
concert- en congresgebouwen in de wereld. Het gebouw bestaat uit twee delen. Een 
concertzaal met bijbehorende ruimten die in de jaren 1967-71 werd gebouwd, en een 
congresvleugel die in de periode 1973-75 werd toegevoegd. Het totale complex 
manifesteert zich buitengewoon markant, enerzijds door de uitzonderlijke ligging, 
anderzijds door het bijzondere ex- en interieur van het gebouw. Alhoewel Aalto de 
vrije hand kreeg bij de uitwerking van zijn ontwerp, heeft hij veel strijd moeten 
voeren om alle onderdelen volgens eigen wens te realiseren. 

Ligging 

Het Finlandiahuis is gelegen langs de as die van het centrum naar het noorden van de 
stad voert, de Mannerheimintie. De ingang is gelegen tegenover het door Saarinen, 
Lindgren en Gesellius ontworpen Nationaal Museum. Aalto had een strook grond ter 
beschikking aan de zuidwestkant van het Töölönlahti, het grote meer ietsjes ten 
noorden van het stadscentrum. Dit terrein heeft als bijzondere eigenschap dat er een 
groot hoogteverschil bestaat tussen de straatzijde en de meerzijde. Van de straatkant 
kijkt men uit op het gebouw, dat zich onder aan de trappenpartij bevindt. Het gebouw 
is aan de meerzijde als het ware op poten geplaatst waardoor het lijkt alsof het een 
beetje hoger ligt. Dit optische effect wordt bereikt door de transparante onderste laag. 

Exterieur 

Het complex bestaat uit een langgerekt horizontaal bouwvolume dat min of meer 
evenwijdig aan het meer ligt een verticaal bouwvolume waarin zich de grote 
concertzaal bevindt. De présence van het Finlandiahuis wordt sterk bepaald door het 
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witte marmer waarmee het gehele gebouw bekleed is. Het basement van het gebouw 
is van zwart graniet. Zelfs wanneer de zon niet schijnt, steekt het fel tegen de 
omgeving en de hemel af. Het gebruikte materiaal zou ertoe kunnen leiden dat de huid 
van het gebouw als vlak en saai zou overkomen. Dit is echter niet het geval. Aalto 
heeft de marmeren bekleding zo aangebracht dat er een patroon is ontstaan van 
stroken marmer van verschillende grootte. De langgerekte horizontale gevel aan de 
meerzijde van de concertruimte en de aansluitende congresruimte is verticaal geleed 
door naar verhouding tamelijk smalle, in een strak ritme aangebrachte ramen. Deze 
zijn op de tweede en derde verdieping geplaatst, dat wil zeggen in de entreehal en in 
de foyer.  

Interieur 

Niet alleen het exterieur, ook het interieur van het Finlandiahuis is zeer de moeite 
waard. De entreehal, met een tamelijk laag plafond, is de ruimte waar ook de 
garderobe is ondergebracht. Van hieruit voert een imposante trap naar de foyer, die als 
een Italiaanse piazza is vormgegeven. De foyer is voorzien van zitbanken en tafeltjes, 
die net als het andere meubilair, allemaal door Aalto ontworpen zijn. De meubels zijn 
met zwart leer bekleed en op de wanden is hetzelfde witte Carraramarmer toegepast 
als op dat van de buitengevels. Naast de foyer ligt een restaurant dat er door een 
vouwwand van gescheiden kan worden. In het gebouw bevinden zich een grote en een 
kleine concertzaal. De grote zaal heeft een imposante afmeting. De vloer is van eiken 
parket, de stoelen zijn van zwart leer en de wanden zijn deels van stucwerk en deels 
van wit marmer. Aan de zijwanden zijn grote blauwe verticale houten elementen 
geplaatst die de blauwe buitenlucht symboliseren. De concerthal kent een benedenzaal 
met 1.200 en een balkon met 500 plaatsen. Op de bühne is aan de zijwanden een orgel 
aangebracht. De akoestiek van de zaal was minder succesrijk dan Aalto had gedacht. 
De kritiek van muziekliefhebbers heeft ertoe geleid dat het plafond verlaagd is. Verder 
zijn tegen het verlaagde plafond lange platen aangebracht om ook op die manier de 
akoestiek te verbeteren.  

Kleine concertzaal 

De kleine concertzaal, met 350 zitplaatsen, heeft een intiem karakter. Hier heeft Aalto 
het materiaal- en kleurgebruik aangepast. In deze zaal is namelijk geen marmer 
toegepast en bovendien heeft de zwarte kleur van de stoelen plaatsgemaakt voor 
roodpaars. 

Congresgebouw 

Het congresdeel, dat tussen 1973 en 1975 werd gebouwd, bevat vergaderruimten voor 
groepen van verschillende grootte. Materiaalgebruik en kleurstelling zijn in harmonie 
met de rest van het gebouw. Mensen die niet op de hoogte zijn van het feit dat dit deel 
later er later bijgebouwd is, denken dat het er oorspronkelijk bij hoorde. 
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19.5 Slot 

Het Finlandiahuis wordt niet zonder reden één van de mooiste concertgebouwen van 
de wereld genoemd. Het staat nu op de Finse lijst van beschermde monumenten. De 
tamelijk zakelijke uitstraling werkt niet afstotend. In tegendeel, het gebouw trekt de 
toeschouwer juist aan. Hij wordt gefascineerd door de bouwmassa, het felle wit van 
de gevels en de opvallende ligging in de omgeving. Het was Aalto's bedoeling om in 
dit stadsdeel niet alleen het Finlandiahuis te bouwen, maar ook een operagebouw, een 
bibliotheek en enkele andere stedelijke gebouwen. Hiertoe maakte hij een 
megalomaan stedenbouwkundig plan. Dit is echter maar voor een heel klein deel 
uitgevoerd, ondanks zijn verwoede pogingen om het volledige plan gerealiseerd te 
krijgen.  

De Finnen zijn trots op Alvar Aalto. Zij hebben direct aangevoeld dat hij een architect 
van wereldklasse was. De kritische generatie architecten uit de jaren zestig en 
zeventig heeft tevergeefs geprobeerd om zijn werk verdacht te maken, maar dat is niet 
gelukt. Toch kon ook hij niet alles van te voren weten. Zo moesten in de afgelopen 
jaren enkele aanpassingen in en aan het gebouw plaatsvinden. Er zijn nieuwe, 
comfortabelere stoelen in de grote concerthal geplaatst, er is een lift bijgebouwd en in 
de kleine concertzaal zijn cabines voor simultaanvertaling ingebouwd. De grootste 
ingreep heeft echter aan de buitenkant plaatsgehad. In 1998-1999 moest de marmeren 
bekleding van het gebouw worden vervangen. Het marmer bleek namelijk niet 
bestand tegen de lage temperaturen en tegen de grote temperatuurschommelingen. De 
restauratie heeft echter uiterst zorgvuldig plaatsgevonden waardoor deze ingreep 
nauwelijks opvalt. 
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Structuralistische Architectuur 

De roep om inspraak in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw zette architecten 
onder druk. Uiteraard waren ze gewend om met hun opdrachtgever overleg te voeren en 
wisten ze ook wel dat een gebouw er primair voor de gebruikers is, maar door nieuwe 
opgaven, zoals het bouwen van grote complexen woningen, hadden ze het contact met de 
bewoner verloren. Sommige architecten wilden dit contact herstellen. Zij drongen aan op 
overleg en samenspraak met bewoners en gebruikers. Daarbij ging het niet alleen om een 
simpele omzetting van wensen en verlangens in het programma van eisen, maar ook om een 
vertaling ervan in het architectonische ontwerp. Een groep architecten meende de oplossing 
gevonden te hebben door een onderscheid te maken tussen drager en inbouw, tussen structuur 
en invulling. De architect zou voor de structuur moeten zorgen en de bewoner (dan wel 
gebruiker) zou vrij zijn om binnen die structuur de ruimte naar eigen inzicht in te vullen.  

Deze architectuur is gebaseerd op het gedachtegoed van het structuralisme. Dit denken steunt 
op het werk van de Zwitserse linguïst Mongin-Ferdinand de Saussure (1857-1913). Deze 
taalkundige zag de taal als een schaakspel. Op elk moment in het spel wordt de potentie van 
ieder stuk niet alleen bepaald door wat het op zichzelf is, maar ook door de relatie die het 
heeft tot de andere stukken. Structuralisten geloven dat wat van belang is in de taal, in het 
systeem van betekenisverlening, niet alleen de woorden op zich zijn, maar ook de relatie met 
de andere woorden die worden gebruikt. Ook in de architectuur worden deze gedachten 
opgepakt. Herman Hertzberger maakt een onderscheid tussen hoofdstructuur en 
samenstellende delen. De architect heeft tot taak om de structuur te ontwikkelen en de 
gebruikers kunnen de delen zelf invullen.  
  
Wat zijn de kenmerken van de structuralistische architectuur? De ruimte wordt gezien als een 
additie van kleinere eenheden. Deze eenheden zijn het domein van de gebruiker. Door 
schakeling van de eenheden ontstaan grotere gehelen. Die schakeling kan horizontaal en 
verticaal plaatsvinden. Belangrijk is dat het geheel meer is dan de som der delen. De ruimten 
bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik, zoals gangen, trappen, vergaderruimten, restaurant 
en dergelijke moeten een soort ministad vormen. Elk gebouw dient een verkleinde weergave 
te zijn van een stad (of dorp). De veelvormigheid en veelkleurigheid die de invullingen 
verkrijgen doordat iedere individuele gebruiker zijn eigen stempel erop zet, moeten zorgen 
voor een aangename afwisseling. De hoofdstructuur blijft goed herkenbaar door de 
constructie zichtbaar te maken. Zo wordt architectuur tot een 'zin'-volle eenheid bestaande uit 
'zin'-gevende delen. 
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20. Apeldoorn: Centraal Beheer 

Hertzberger’s strijd om gebruikersparticipatie 

Apeldoorn heeft in de tweede helft van de twintigste eeuw een gigantische ontwikkeling 
doorgemaakt. Wat eerst niet veel meer was dan een uit de kluiten gewassen dorp, met als 
bijzondere attractie het paleis met tuinen van Het Loo, is uitgegroeid tot een stad met een 
behoorlijk inwonertal en dito ambities. Dat is te zien in het opgeknapte stadscentrum met zijn 
nieuwe stadhuis en in het gebied rondom het station waar een enorme bouwactiviteit woedt. 
Eerder was Apeldoorn al op de architectonische kaart gezet door een internationaal befaamd 
gebouw: het hoofdkantoor van Centraal Beheer Achmea. Het bekende televisiespotje: ‘Even 
Apeldoorn bellen’ is een concrete verwijzing naar dit verzekeringsconcern. Het 
kantoorgebouw werd ontworpen door Herman Hertzberger, één van de meest vooraanstaande 
Nederlandse architecten van de twintigste eeuw. Hij behoorde tot de groep van dissidenten die 
een vernieuwing wilde in het architectuurklimaat. Hij wees op het belang van de mens bij en 
in het ontwerp. Hij kende veel waarde toe aan de inbreng van gebruikers gedurende het 
ontwerpproces. Dit paste binnen de inspraakgolf van de jaren zestig en zeventig van de 
twintigste eeuw, een golf die later door de bureaucratie werd ingekapseld. 

20.1 Team X  

De architectuur uit de naoorlogse periode is sterk beïnvloed door het gedachtegoed van de 
CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne): het functionalisme. Eén van de 
leidende figuren van deze beweging was Le Corbusier. Het door de CIAM opgestelde Charter 
van Athene omvatte principes volgens welke stedenbouw en architectuur moesten worden 
bedreven. In stedenbouwkundig opzicht werd nadruk gelegd op functiescheiding: wonen, 
werken, verkeer en recreëren. In architectonisch opzicht werd gewezen op de noodzaak van 
functionaliteit van een gebouw, op het belang van hoogbouw in verband met ruimtebesparing 
en op het gebruik van moderne materialen, zoals beton, staal en glas.  

Verzet 
In de zomer van 1953 vond in Aix-en-Provence het negende CIAM-congres plaats. 
Gedurende dit congres ontstond een groepje ontwerpers dat meende dat architectuur en 
stedenbouw meer op de menselijke behoeften zouden moeten worden afgestemd. Deze jonge 
architecten tekenden verzet aan tegen de abstrahering en bureaucratiseringstendensen in de 
ruimtelijke vormgeving. Deze rebellerende groep kreeg de opdracht om het tiende CIAM-
congres (CIAM X) voor te bereiden. Zo ontstond Team X. Aanvankelijk werd de groep 
gevormd door Alison en Peter Smithson, Howell, Voelcker, Candilis, Bakema (Opbouw) en 
Aldo Van Eyck (De 8). Tijdens het CIAM-congres in Dubrovnik in 1956 kwam het tot een 
openlijk conflict tussen de oude en nieuwe generatie. In 1959 werd in Otterloo tevergeefs 
geprobeerd om dit conflict op te lossen. Team X was voorstander van een andere manier van 
vergaderen en discussiëren. Men wilde in kleine groepen vergaderen, elkanders werk 
becommentariëren en men wilde minder formele conferenties. Het is tegen deze achtergrond 
dat men Herman Hertzberger, en meer in het bijzonder zijn kantoorgebouw voor de 
verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer Achmea, moet plaatsen.  
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Cluster en raster 
Op basis van de nieuwe congresformule werden tussen 1954 en 1981 in allerlei Europese 
steden bijeenkomsten georganiseerd, onder andere in het bekende Cisterciënzerklooster 
Abbaye de Royaumont in Chantilly. Het onderwerp ‘cluster en raster’ werd bij deze 
bijeenkomsten vaak besproken. Dit droeg bij tot de ontwikkeling van een stroming in de 
architectuur die bekend is geworden onder de naam structuralisme. De dood van architect 
Bakema betekende het einde van deze beweging, omdat de overgebleven leden besloten Team 
X op te heffen. 

20.2 Herman Hertzberger 

Herman Hertzberger werd in 1932 te Amsterdam geboren. Hij studeerde bouwkunde aan de 
Technische Universiteit Delft, waar hij in 1958 de ingenieurstitel behaalde. Vanaf 1958 heeft 
hij een eigen architectenbureau onder de naam Architectuurstudio Herman Hertzberger. Hij 
doceerde aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam, was hoogleraar aan de Technische 
Universiteit Delft en decaan van het Berlage Instituut te Amsterdam. Hij doceerde tevens aan 
buitenlandse universiteiten, waaronder die van Genève. Hij gaf veel lezingen in binnen- en 
buitenland. Hij was, samen met Aldo van Eyck, hoofdredacteur van het tijdschrift Forum. Hij 
kreeg meerdere hoge onderscheidingen. Zo werd hij tot erelid benoemd van de Académie 
Royale de Belgique, tot 'honorary fellow' van het Royal Institute of British Architects, tot 
erelid van de Akademie der Künste Berlin en van de Académie d’Architecture de France.  

Gevarieerd oeuvre 
Veel van zijn werk is in Nederland te vinden, vooral in de Randstad (Amsterdam, Utrecht, 
Delft, Den Haag). Hij kan bogen op een uitgebreid oeuvre, zoals de Montessorischool in Delft 
(1960-66, later meerdere malen uitgebreid), het kantorencomplex voor Centraal Beheer 
Achmea te Apeldoorn (1968-72), het Vredenburg Muziekcentrum in Utrecht (1973-78), 
woningbouw in de Haarlemmerhouttuinen te Amsterdam (1978-82), het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag (1979-90) en het Chassé Theater te Breda 
(1992-95). Ook in het buitenland heeft hij projecten gerealiseerd, zoals in Kassel en Berlijn. 

Reizende tentoonstelling 
Om een goed beeld te krijgen van zijn werk moet men kennisnemen van de reizende 
tentoonstelling ‘Articulations’. Het is een overzichtelijke expositie, die uit vier door 
Hertzberger zelf ontworpen, vrijstaande paviljoens bestaat. De paviljoens kunnen als een doos 
worden open- en dichtgeklapt. De thema’s van de paviljoenen zijn: scholen, kantoren, theaters 
en stad. Samen geven ze een goed beeld van het gevarieerde karakter van zijn werk. Maar dat 
niet alleen, ze articuleren ook de elementen die in Hertzberger’s architectuur essentieel zijn, 
zoals de betekenis van een centrale hal en straten in gebouwen, de relatie van een gebouw met 
de buitenruimte, de structurele compositie van het gebouw en het stedelijke weefsel.  

Publicaties 
Ook in publicistisch opzicht is Hertzberger actief. Hij schreef een aantal artikelen in 
internationale architectuurtijdschriften, zoals in ‘Architecture d’Aujourd’hui’ en ‘Spazio e 
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Società’. Er is ook het nodige over hem geschreven, zoals door Wessel Reinink in het boek 
‘Herman Hertzberger architect’ (1990). 

20.3 Structuur en invulling 

Door toedoen van Le Corbusier en de ontwikkeling van diens modulor, ontstond een (nieuwe) 
belangstelling voor maten en verhoudingen in de architectuur. Vertegenwoordigers van het 
Bauhaus koppelden een soortgelijke belangstelling aan de ontwikkeling van structuren 
waarbij gewerkt kon worden met industrieel vervaardigde elementen, die op locatie 
geassembleerd konden worden. Lange tijd werd beweerd dat de bouwsector nog erg 
ambachtelijk was in vergelijking met andere sectoren. In de industrie had men door 
standaardisatie en massaproductie enorme efficiencywinsten geboekt. De bouw daarentegen 
zat té traditioneel in elkaar. Bouwprocédés waren sinds de Middeleeuwen nauwelijks 
veranderd. Om die achterstand in te lopen, ging men in de bouw onderscheid maken tussen 
structuur en elementen. De ontwerper moest zorgen voor een heldere structuur en de 
gebruikers moesten deze vervolgens invullen. Sommige gingen tamelijk ver hiermee, zoals 
Habraken. Hij sprak van een dragerstructuur en een inbouwpakket. Via de SAR (Stichting 
Architecten Research) werd met dit systeem geëxperimenteerd, maar een echte doorbraak is 
nooit sprake geweest.  

Onveranderlijke en variabele zones  
Een soortgelijk idee is terug te vinden bij Hertzberger. Ook hij heeft een voorkeur voor het 
onderscheid tussen structuur en elementen. Hij zoekt naar een formele hoofdstructuur en staat 
toe dat de invulling informeler is, als gevolg van de realisatie van gebruikerswensen. Hij 
verdiept zich nauwkeurig in het menselijke gedrag en probeert plekken te ontwikkelen binnen 
de formele structuur die het intermenselijke contact stimuleren. Concreet krijgt dit gestalte 
door een basisstructuur te maken, dat wil zeggen een onveranderlijke zone; en daar 
vervolgens een complementaire variabele, interpretabele zone aan toe te voegen. De architect 
bepaalt de basisstructuur en de gebruiker heeft grote invloed op de variabele zone.  

20.4 Centraal Beheer Achmea 

In de periode 1968-72 werkte Hertzberger aan het hoofdkantoor van de 
verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer in Apeldoorn. Bij het ontwerp had hij 
medewerking van het architectenbureau Lucas & Niemeijer. De door de directie op schrift 
gestelde opdracht luidde: ‘Wij moeten een werkplaats bouwen voor duizend mensen. In deze 
werkplaats moeten zij gedurende vijf dagen per week acht uur per dag werken; zij brengen 
dus vijf dagen per week de helft van de tijd dat zij bewust leven in de werkplaats door; zij zijn 
gemiddeld langer op kantoor dan thuis. Dit betekent dat de bouwers verplicht zijn een 
werkplaats te maken waarin duizend mensen zich thuis kunnen voelen. Zij moeten het gevoel 
hebben deel uit te maken van een werkgemeenschap zonder in massaliteit te vervallen. 
Anderzijds moet de werkende mens in deze gemeenschap niet geïsoleerd worden.’  
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Kantoor als kleine stad 
Om dit doel te realiseren, koos Hertzberger voor een kantoor als kleine stad. De structuur van 
het gebouw wordt gevormd door vierkante cellen van negen meter, die in verschillende 
hoogten gestapeld zijn. Op het breedste punt zijn er tien bij tien van deze cellen. Ondanks het 
feit dat de plattegrond van het gehele gebouw onregelmatig is, zijn toch vier kwadranten 
(noord, oost, zuid, west) te onderkennen. Deze worden aan elkaar gekoppeld door een 
gemeenschappelijke binnenruimte. De kwadranten kan men zien als de wieken van een 
molen, met aan het einde van iedere wiek een entree voor het personeel. De hoofdentree ligt 
wat verscholen bij de parkeervoorziening in het midden van het gebouw. Het exterieur doet 
aan een piramide denken, met in het midden zes gestapelde blokken. De cellen liggen niet 
tegen elkaar aan; er is steeds sprake van een tussenruimte. Constructief wordt iedere cel in het 
midden van de zijden gesteund door twee kolommen. De ruimte tussen de kolommen is 
voldoende voor een doorgang. Door de manipulatie van een eenvoudig herhaalbaar element 
wordt een ruimte met een enorme complexiteit gecreëerd. 

Exterieur 
Het gebouw roept ambivalente gevoelens op. Het manifesteert zich als een in zichzelf 
gekeerde, tamelijk formalistische architectuur. De massabehandeling, de maatvoering en het 
materiaalgebruik komen wat dogmatisch over. De grijze toon van het beton van de 
draagstructuur en van de betonblokken waarmee de wanden zijn opgevuld wordt weliswaar 
door de aangebrachte groenvoorziening verzacht, maar kan het gevoel van een zekere 
saaiheid niet wegnemen. De paarse kleur van de profielen van de ramen geeft wel een extra 
accent, maar kan de eentonigheid niet opheffen. Dezelfde eigenschappen zorgen binnen juist 
voor een positieve belevingswaarde. Misschien is dat ook Hertzberger's bedoeling geweest. 
Door de piramidale opbouw was het mogelijk om terrassen te maken. Deze zijn in veel 
gevallen voorzien van planten en zitbankjes. Het parkeren is ‘opgelost’ door onder en op het 
maaiveld parkeervoorzieningen te maken die deels onder het gebouw zijn geschoven. Het 
gevolg is echter dat het gebouw helemaal door blik is omgeven. 

Interieur 
De directie stelde bij het ontwerpproces meerdere werkgroepen in, waaronder de groep 
‘bewoning’. Deze groep moest suggesties doen voor een optimaal werkklimaat. De 
werkgroep kwam met allerlei voorstellen over variabele werktijden, koffiepauzes, 
personeelsrestaurant, ruimtes voor ontspanning, voor de personeelsvereniging, voor een 
kindercrèche, enzovoort. De hoofdgedachte was dat het kantoorgebouw als een vriendelijke 
werkomgeving voor de medewerkers zou moeten fungeren. Dit idee heeft de ontwerper 
trachten te realiseren door het gebouw op te splitsen in aparte ruimten, waardoor iedere 
werknemer (of groepje werknemers) over een eigen werkplek beschikt. Omdat werknemers 
een groot deel van hun werkzame leven in zulke ruimten doorbrengen, moeten deze op een 
huiselijke manier worden ingericht. De werknemers werden daartoe gestimuleerd. Volgens 
Hertzberger moet een architect aan mensen de mogelijkheid geven om een ruimte naar eigen 
smaak in te vullen. Met andere woorden de gebruiker moet bij het ontwerp betrokken worden. 
Behalve individuele ruimten, moeten er ook gemeenschappelijke ruimten zijn. De in Centraal 
Beheer gecreëerde gemeenschappelijke ruimte bestaat uit een groot vide die oogt als een 
hangende tuin van Babylon. De cellen zijn horizontaal met elkaar verbonden door een 
regelmatig gangenstelsel en door met glas beklede bruggen. In het gebouw zijn lichtstraten 
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aangebracht, waardoor het daglicht tot in de kern van het gebouw doordringt. Het resultaat is 
een stimulerende afwisseling van beslotenheid en ruimtelijkheid. De verticale verbindingen in 
het gebouw zijn gemaakt door middel van liften, trappen en een roltrap. In verband met het 
geluid en het onrustige beeld werkt de roltrap alleen ’s ochtends bij het begin van de 
kantoortijd en ’s avonds bij de sluitingstijd. De vloeren zijn op alle verdiepingen bekleed met 
straattegels, wat aan het idee van een stad bijdraagt. De werkplekken zijn door de werknemers 
naar eigen believen ingevuld, wat hier en daar erg verrassend is. Opvallend is het grote aantal 
kleine zithoekjes (de open hoeken van de cellen) en de plekken waar men elkaar formeel of 
informeel kan ontmoeten. Overal in het gebouw zijn interessante doorkijkjes, niet alleen naar 
buiten toe, maar ook naar de ruimten van collega’s. Het is een poging om een middenweg te 
vinden tussen het traditionele hokjessysteem en een kantoortuin.  

Veranderingen 
Als men door het gebouw wandelt, vallen de doorgevoerde veranderingen erg op. Zo zijn op 
meerdere plaatsen de open hoeken van de kantoorcellen dichtgemaakt, hetzij met 
glasbouwstenen, dan wel met glazen puien. De oorspronkelijke openheid is daarmee 
gedeeltelijk verloren gegaan. Die veranderingen zijn doorgevoerd omdat het personeel het 
gevoel had van alle kanten te worden bekeken. Bovendien galmden de telefoongeluiden door 
het hele gebouw. In de afgelopen jaren hebben drastische veranderingen in de 
verzekeringsbranche plaatsgevonden. Daardoor voldoet het gebouw niet meer aan 
hedendaagse eisen. Het gebouw wordt daarom op allerlei manieren aangepast. Het oude 
meubilair wordt door nieuw vervangen, waarbij sommige meubelstukken gelukkig behouden 
blijven, zoals de tafels met lampjes in het personeelsrestaurant.  

Een bijzonder gebouw? 
Wat maakt dit gebouw nu zo bijzonder? In de eerste plaats is het gebouw een reactie op de 
kantorenkolossen uit de jaren zestig en zeventig van verleden eeuw, waarbij de oplossing voor 
de behoefte aan vloeroppervlakte vooral in de hoogte werd gezocht. Hertzberger koos voor 
een nieuw concept. In de tweede plaats is het ook een reactie op kantoorgebouwen die in hun 
verschijningsvorm hiërarchie en representativiteit uitstralen. Hertzberger maakt van het 
kantoor een soort horizontale organisatie en probeert minder te epateren met de 
representatieve functie van een gebouw. Dat heeft overigens ook wel nadelen. Zo was de wat 
moeilijk te vinden en weinig representatieve entree een vaak gehoord punt van kritiek. Door 
nieuwbouw in de directe omgeving kon een atrium worden gebouwd, waar tegenwoordig de 
representatieve entree is ondergebracht. In de derde plaats toont Hertzberger zich een 
waardige representant van het structuralisme. Hij ziet de opdeling van de ruimte in kleine 
constituerende elementen als een poging om de verwording van de moderne beweging tegen 
te gaan. Het functionalisme was doorgeschoten. Het was ontaard in anonieme, abstracte 
gebouwen waar de menselijke factor ver te zoeken was. In de vierde plaats heeft het gebouw 
een grote mate van flexibiliteit. De mogelijkheden tot aanpassing hebben zichzelf in de 
praktijk bewezen. Er hebben toevoegingen plaatsgevonden en er zijn veranderingen 
aangebracht, maar deze zijn niet overal even geslaagd. 

Directe omgeving 
Wanneer men het kantoorgebouw van Hertzberger bezoekt, dan kan men niet voorbij aan de 
vraag in hoeverre het ernaast gelegen kantoorgebouw er nu een eenheid mee vormt of niet. 
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Dit gebouw, ontworpen door het architectenbureau Kaman te Rotterdam, werd qua 
architectuur op dat van Hertzberger afgestemd. Het was bestemd voor de verhuur, maar vond 
onvoldoende huurders. Centraal Beheer Achmea kocht dit aangrenzende pand en nam het in 
gebruik voor het eigen personeel, dat aanzienlijk in aantal was gegroeid. Kaman borduurde op 
een eigen manier door op de structuralistische uitgangspunten van Hertzberger. Dit 
resulteerde in een soortgelijke oplossing van basisstructuur en invulling, waarbij er meer 
sprake was van stapeling dan van horizontale additie. Door de aanleg van een groot atrium dat 
beide gebouwen verbindt, werd een nieuwe hoofdentree mogelijk. De gevels van het gebouw 
van Kaman zijn qua beeld totaal veranderd. De structuralistische uitstraling is geheel 
verdwenen nu er glazen vlieswanden zijn geplaatst. 

20.5 Strijd over het gebouw  

Wie kennis neemt van Hertzberger’s architectuur zal snel tot de ontdekking komen dat hij 
uitgangspunten hanteert die niet door iedereen zullen worden gedeeld. Hij is een representant 
van een stroming die een optimistische, communautaire sociale filosofie hanteert. De mens 
vormt deel van een gemeenschap. De architect moet het gemeenschapsgevoel bevorderen. 
Tevens moet de individuele vrijheid tot zijn recht komen. Deze basisfilosofie is uiteraard 
gevoelig voor de tijd. Zeker in onze geïndividualiseerde en calculerende samenleving zijn 
deze uitgangspunten niet meer per definitie evident. De vele veranderingen die in het gebouw 
zijn en worden aangebracht, zijn daarvoor illustratief. De vraag is of de functionele 
aanpassingen niet leiden tot een architectonische aantasting. Ook ten aanzien van minder 
principiële zaken is er heel wat discussie over het gebouw. Het kantoorgebouw heeft namelijk 
nogal wat inconveniënten in het gebruik, zoals de moeilijke klimaatbeheersing, de 
geluidsgevoeligheid en de saaiheid in kleur. Er zijn klachten over koudeval, over een 
gebrekkige privacy, over geluidsoverlast, over het gebrek aan toetredend daglicht en over het 
feit dat het personeel zich moeilijk in het gebouw kan oriënteren. Ondanks alle klachten zijn 
de medewerkers erg trots op hun gebouw. Er wordt gewezen op het feit dat het gebouw op de 
top 100 staat van gebouwen die in de twintigste eeuw in Europa tot stand zijn gekomen. 
Bovendien hebben nogal wat medewerkers zich in allerlei aspecten van het gebouw verdiept, 
wat betekent dat ze ingeschakeld worden bij rondleidingen voor bezoekers. In dit opzicht kan 
men zeggen dat het personeel het gevoel heeft niet alleen bij een bijzondere maatschappij te 
werken, maar ook in een bijzonder gebouw te mogen werken!  

20.6 Slot 

Nederland heeft internationaal gezien een zeer goede reputatie op het gebied van de moderne 
architectuur. Dat geldt in het bijzonder voor realisaties in de sfeer van Het Nieuwe Bouwen, 
maar zeker ook voor werken die een structuralistisch karakter dragen. Herman Hertzberger is 
iemand die zich sterk heeft laten inspireren door de vraag hoe gebruikerswensen in 
architectuur vertaald kunnen worden, met behoud van de eigen positie en 
verantwoordelijkheid van de architect. Ik herinner mij een uiterst gedreven lezing waarin hij 
benadrukte hoe dit kon worden bereikt door de architect de basisstructuur te laten ontwerpen 
en de gebruikers de ruimte te geven om een gebouw naar eigen believen in te vullen. In dit 
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opzicht was hij een representant van een tijdgeest waarin wensen van bewoners en gebruikers 
niet als hindernis, maar juist als inspiratiebron voor het ontwerp werden gezien. Dat niet 
iedereen deze opvatting deelt, bewijst de strijd die hierover is en wordt gevoerd. In het 
kantoorgebouw Centraal Beheer Achmea heeft Hertzberger kans gezien om zijn ideeën in 
praktijk te brengen. Vandaag kijken we met wat andere ogen naar het gebouw. De gedachten 
van toen zijn niet meer van deze tijd. Het gevolg is dat er aan het gebouw gesleuteld wordt. 
Het ene gebouw is minder gevoelig voor veranderingen dan het andere. Hoewel flexibiliteit 
en veranderbaarheid belangrijke eigenschappen van Hertzberger’s architectuur zijn, komt er 
een grens die niet mag worden overschreden wil het oorspronkelijke idee niet gemassacreerd 
worden. 
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Ecologische Architectuur 

Het door Dennis Meadows opgestelde rapport aan de Club van Rome: 'The Limits to 
Growth' (1972) bracht in veel landen een schok teweeg. Nooit had men zich gerealiseerd dat 
onze planeet grenzen kende en dat de teloorgang ervan zo dichtbij zou kunnen zijn. In simpele 
en heldere woorden, ondersteund door computermodellen, werd geconcludeerd dat bij een 
aanhoudende groei van de bevolking, van de industriële productie en van de vervuiling, de 
voedselproductie zou stagneren en de natuurlijke hulpbronnen zouden opraken. Zonder 
drastische maatregelen zou onze planeet rond het jaar 2050 ineenstorten. Slechts een 
drastische reductie van de bevolkingsgroei, een stationaire economie en een spaarzaam 
omgaan met de natuurlijke hulpbronnen zouden ervoor kunnen zorgen dat de vervuiling 
binnen acceptabele grenzen zou blijven en dat de wereldbevolking over voldoende voedsel 
zou kunnen beschikken. De nationale regeringen, de lokale overheden en ook de Europese en 
internationale instanties beschouwden dit als een uitdaging om de dreigende ramp te 
voorkomen. Er werd gewerkt aan een milieubeleid, waartoe ook milieumaatregelen op het 
gebied van bouwen en wonen behoorden. 

De Verenigde Naties hadden een speciale commissie belast met het maken van een studie naar 
de relatie tussen milieu- en ontwikkelingsproblematiek. De resultaten verschenen in het 
rapport: 'Our Common Future' (1987), ook wel het Brundlandt-rapport genoemd. Het centrale 
begrip in dit rapport was 'sustainable development', oftewel duurzame ontwikkeling. Alles zou 
duurzamer moeten worden: economie, landbouw, industrie, verkeer en vervoer, recreatie en 
ook het bouwen. Daartoe werd in Nederland een speciaal programma DuBo (Duurzaam 
Bouwen) ontwikkeld. Dit programma was een uitvloeisel van wat eerder in het nationale 
milieubeleid was gesteld, namelijk het sluiten van de stofkringlopen, het verminderen van het 
gebruik van grondstoffen en energie, als mede het verhogen van de omgevingskwaliteit. 
Experimenten werden gestimuleerd om ervaringen op te doen met duurzame stedenbouw en 
architectuur. 

De kenmerken van de stroming ecologische architectuur zijn als volgt samen te vatten. Er 
wordt optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke gegevenheden. Het ruimtegebruik wordt 
gereduceerd. De panden worden gunstig gesitueerd. Via zonnepanelen en andere 
voorzieningen wordt geprobeerd om gebruik te maken van hernieuwbare energie. De 
consumptie van (kostbaar) water wordt gereduceerd. Er worden milieuvriendelijke materialen 
gebruikt, zoals hout, leem, baksteen, watergedragen of natuurlijke verf en dergelijke. De 
architectonische vormen wijken deels af van het gebruikelijke, zo is er een voorkeur voor 
compacte, ronde vormen, half verdiept gelegen panden, panden gebouwd tegen een talud, met 
gras overdekte daken, serres die als warmtebuffer fungeren, houten constructies en dergelijke. 
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21. Alphen aan den Rijn: Ecolonia 

Architecten strijden voor duurzaamheid 

Ecolonia: de naam verwijst rechtstreeks naar de ecologische golf die in het laatste kwart van 
de twintigste eeuw over Nederland spoelde. Milieugroepen, overheid, onderwijs en 
bedrijfsleven maakten zich zorgen over het verlies van natuurwaarden, over de aantasting van 
de kwaliteit van lucht, water en bodem, over de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en 
over de teloorgang van natuurlijke ecosystemen. De gestegen welvaart in de naoorlogse 
periode was gepaard gegaan met een veronachtzaming van natuur- en milieuwaarden. Bij de 
realisatie van nieuwbouwwijken en nieuwe gebouwen werd nauwelijks of geen aandacht 
besteed aan de natuur en het milieu. In opleidingen tot stedenbouwkundige en architect 
ontbraken cursussen op het gebied van ecologie en milieukunde. Het was dan ook niet 
verbazingwekkend dat stedenbouwers en architecten in hun ontwerp geen rekening hielden 
met het milieu. In de loop van de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw kwam daar 
verandering in. De achteruitgang van het milieu was zo schrijnend, dat de overheid zich 
genoodzaakt voelde om een gericht beleid op dit gebied te voeren. Op nationaal niveau 
werden milieuwetten ingevoerd. Voorts werd er een expliciet beleid ontwikkeld gericht op 
duurzame ontwikkeling. Dit werd vastgelegd in Nationale Milieubeleidsplannen. 
Samenhangend hiermee werden in allerlei sectoren initiatieven genomen om duurzaamheid te 
bevorderen. Zo ook op het gebied van bouwen en wonen. Sommige gemeenten wilden op dit 
gebied een voortrekkersrol vervullen. Eén van die gemeenten was Alphen aan den Rijn. 
Namens de ministeries van VROM en EZ werd door NOVEM het initiatief genomen om een 
voorbeeldproject te ontwikkelen in de genoemde gemeente. Het Bouwfonds Nederlandse 
Gemeenten werd verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Ecolonia. Ik herinner mij nog 
dat ik in een forum zat bij gelegenheid van de officiële opening van de wijk. Ik heb toen 
opgemerkt dat deze wijk in de toekomst wel eens op de monumentenlijst zou kunnen worden 
geplaatst vanwege het bijzondere karakter ervan.   

21.1 Nationaal Milieubeleidsplan  

Het rijksmilieubeleid wordt in Nederland vastgelegd in een Nationaal Milieubeleidsplan 
(NMP). Dat is een wettelijke verplichting die is opgenomen in de Wet Milieubeheer. Het 
eerste NMP verscheen in 1989. Door de val van het kabinet verscheen een jaar later het 
zogenaamde NMP-plus. Deze twee plannen samen worden ook wel het NMP1 genoemd. 
Inmiddels zijn er meerdere NMP’s verschenen. In dit soort plannen geeft de regering aan wat 
de beleidsvoornemens op milieugebied zijn en hoe men deze doelen tracht te realiseren. 
NMP1 zag het daglicht vrij korte tijd na het verschijnen van het rapport ‘Our Common 
Future’ van de World Commission on Environment and Development van de United Nations. 
Dat is goed te merken want het centrale concept uit dit rapport ‘sustainable development’ 
kreeg ook een prominente plaats in het NMP1. Het begrip verwijst naar een ontwikkeling die 
niet alleen de mogelijkheid biedt voor huidige, maar ook voor toekomstige generaties om in 
de behoeften te voorzien. Hoe vaag het begrip ook is; in beleidsnota’s wordt geprobeerd om 
het wat meer handen en voeten te geven. Dat is ook in het NMP1 gebeurd. Daar wordt 

!  2



duurzame ontwikkeling vertaald in drie algemene doelstellingen, te weten vermindering van 
het gebruik van energie, een integraal ketenbeheer van stoffen en verbetering van de kwaliteit 
van het bestaan. Waarom noem ik deze zaken? De reden is dat deze drie elementen in het 
project Ecolonia een cruciale rol spelen. Het hele project heeft tot doel om aan te tonen dat in 
stedenbouw en architectuur duurzaamheid mogelijk is. Dit is te bereiken door minder energie 
te gebruiken, ervoor te zorgen dat milieuvriendelijke materialen worden gebruikt en dat de 
kwaliteit van woning en woonomgeving wordt verbeterd.   

21.2 Alphen aan den Rijn 

Het demonstratieproject Ecolonia is gelegen in de wijk Kerk en Zanen te Alphen aan den 
Rijn. Gelegen aan de rand van het Groene Hart vervult de gemeente de functie van groeistad. 
Ze zorgt voor opvang van mensen die in de grote steden van de Randstad werken en wat 
rustiger (en betaalbaar) willen wonen. Vanuit een oogpunt van moderne architectuur zijn er 
enkele interessante projecten. Zo is er werk van Carel Weeber namelijk het Arena-project. Het 
meest opvallende aan dit project is de ligging ervan aan een tamelijk drukke verkeersweg. Het 
vormt hierop een antwoord. Langs de gebogen verkeersweg is een bebouwing aangebracht die 
doet denken aan de Byker Wall van Ralph Erskine in Newcastle. De woningen liggen met hun 
rug naar de weg toe. Ze zijn aan die kant nagenoeg gesloten. Daar de randbebouwing in een 
terrasvorm is aangelegd, ontstaat aan de binnenkant het beeld van een Arena, reden waarom 
het project ook die naam draagt. Zeer opvallend is het nieuwe stadhuis van het 
architectenbureau EEA (Erick van Egeraat), gelegen op een strategisch punt nabij het oude 
centrum. Het gebouw bestaat uit een rechthoekige onderbouw met daarbovenop een vrij 
gevormde, driehoekige hoofdmassa. In deze hoofdmassa zijn de stadhuisfuncties 
ondergebracht. Een groot deel van het geveloppervlak is van glas, met name daar waar zich in 
het gebouw openbare functies bevinden.   

21.3 Duurzaam Bouwen 

In het NMP1 werd al melding gemaakt van de doelgroep bouwen. Dit impliceerde dat er 
inspanningen op milieugebied werden verlangd van de bouwsector. Het adagium werd 
'duurzaam bouwen'. Van regeringszijde werden initiatieven genomen om de bouwsector te 
stimuleren tot het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid. De sector heeft dit 
aanvankelijk slechts aarzelend opgepakt, maar raakte later ervan overtuigd dat milieu en 
energie een centralere plaats in de bouw zouden moeten innemen. Weliswaar was er kennis 
verzameld over de manier waarop meer milieubewust gebouwd en energie bespaard zou 
kunnen worden, maar van een grootscheepse toepassing was geen sprake. Om dit te 
veranderen, werden experimenten in het leven geroepen. Voor een deel werden initiatieven 
ondersteund van architecten die op dit gebied al verdienstelijk werk hadden verricht. Voor een 
ander deel werden nieuwe projecten geëntameerd. Het is in dit kader dat men het project 
Ecolonia in Alphen aan den Rijn moet zien. Wat nu zo voor de hand ligt, was toen een groot 
experiment, dat weinig andere gemeenten, beleggers en bouwondernemers aandurfden. Het 
was namelijk onduidelijk of er genoeg belangstelling vanuit het publiek voor zou bestaan. 
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Bovendien was niet van ieder experimenteel onderdeel bekend wat de effectiviteit ervan in 
milieu- en energietermen zou zijn.  

21.4 Partners in Ecolonia 

Het doel van Ecolonia was (en is) een impuls te geven aan het milieubewust bouwen in 
Nederland. Dit kon worden bereikt door in een veldexperimentele situatie ervaring op te doen 
met nieuwe principes in stedenbouw en architectuur. Zowel opdrachtgevers, bouwers als 
bewoners zouden kennis kunnen nemen van de ervaringen die bij dit project zouden worden 
opgedaan. De initiatiefnemer tot het project was Novem, een in Nederland bestaande 
organisatie die namens enkele ministeries de opdracht heeft om projecten te stimuleren en 
door te voeren waarin verbeteringen op het gebied van energie en milieu kunnen worden 
bereikt. Met name de ministeries van VROM en Economische Zaken zijn hierbij betrokken. 
De ontwikkeling van Ecolonia is de verantwoordelijkheid geweest van het Bouwfonds 
Nederlandse Gemeenten, tegenwoordig Bouwfonds geheten. Dit fonds was ook de 
risicodragende opdrachtgever. 
  

21.5 Stedenbouwkundig plan 

Het stedenbouwkundige plan voor Ecolonia is ontworpen door de Belgische 
stedenbouwkundige en architect Lucien Kroll. Deze heeft in meerdere steden projecten 
gerealiseerd. Tot de meest bekende behoort de studentenhuisvesting in Woluwé-Saint-
Lambert bij Brussel; een project dat hem de reputatie van anarchistisch architect bezorgde. 
Hij liet in dat plan ruimte over voor studenten om hun ‘kot’ zelf vorm en inhoud te geven. De 
rol van Lucien Kroll in Ecolonia is vooral geweest dat hij een reeks (ecologische) wensen 
heeft geformuleerd die vervolgens als leidraad bij de planuitwerking moesten worden 
gehanteerd. Die uitwerking heeft plaatsgevonden door de gemeente Alphen aan den Rijn. Dat 
is niet altijd even soepel verlopen. De reden daarvoor was dat meerdere voortstellen niet of 
nauwelijks pasten binnen de bestaande wet- en regelgeving. Het gevolg was dat er 
compromissen moesten worden gesloten. Als men de betreffende stukken raadpleegt, dan 
voelt men de strijd die ermee gepaard is gegaan. Zo dacht Kroll, wat de groenvoorziening 
betreft, aan een boomgaard op een openbaar plein bij de school, maar uiteindelijk kwam er 
een verhard schoolplein dat gedeeltelijk van de woonwijk werd afgescheiden door beplanting. 
Strijd was er ook op andere onderdelen, zoals de waterbehandeling in de wijk, het verkeer en 
het parkeren, het materiaalgebruik, het energiegebruik, de afvalinzameling en het collectieve 
beheer van het binnengebied. Om nog een ander strijdpunt te noemen: de verharding van 
wegen en paden. De gedachte was om geen bitumineuze producten te gebruiken, maar wat 
zou het alternatief moeten zijn: betonklinkers waarin vliegas is verwerkt, gebakken klinkers 
of halfverharding van secundaire grondstoffen?  
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21.6 Architectuurprojecten 

In Ecolonia zijn in totaal 101 woningen gerealiseerd. Binnen de opzet van het 
stedenbouwkundige plan hebben negen architecten tussen de acht en achttien woningen 
ontworpen. Daarbij moesten zij voldoen aan de randvoorwaarden gesteld in het algemene 
programma van eisen voor het project. De architecten moesten één van de thema’s uit het 
NMP uitwerken, te weten energie-extensivering, integraal ketenbeheer en 
kwaliteitsbevordering. 

Terugdringen van warmteverliezen 
Bakker Boots Van Haaren Van der Donk architectenbureau bv uit Schagen hebben bij hun 
ontwerp vooral aandacht besteed aan het terugdringen van warmteverliezen. Zij hebben 18 
woningen van vier typen ontworpen. Het gaat om woningen met entree, keuken en 
woonkamer op de begane grond, en drie slaapkamers en badkamer op de verdieping. 
Opvallend in het ontwerp zijn drie hoekwoningen die een extra verdieping kregen in de vorm 
van een torentje als stedenbouwkundig en architectonisch accent. Het terugdringen van de 
warmteverliezen probeert men te bereiken door buitengevelisolatie, rolluiken, kleine 
slaapkamerramen, een serre over een deel van de achtergevel en een geïntegreerde installatie, 
waarin luchtverwarming, ventilatie, warmteterugwinning en warm tapwaterbereiding is 
opgenomen. Woningen met dakvlakken op het zuiden zijn uitgevoerd met zonneboilers. 

Benutten van zonne-energie 
Architectenburo J.P. Moehrlein uit Groningen heeft vooral het accent gelegd op het benutten 
van zonne-energie. Dit bureau heeft tien woningen ontworpen, gebouwd als vijf blokjes van 
twee onder een kap, steeds noord-zuid gericht. De woonkamer ligt op het zuiden aan de tuin. 
Grote schuifdeuren met veel glas scheiden de woonkamer van de serre, die over de volle 
breedte van de woning is aangebouwd. De gesloten keuken en de afsluitbare trapopgang 
bevinden zich op het noorden. De verdieping bevat drie slaapkamers en een badkamer. Zowel 
op de beneden- als op de bovenverdieping is dubbelglas met een hoge isolatiewaarde 
gebruikt. Alle woningen hebben een zonnecollector, een zonneboiler voor warm tapwater en 
een lage temperatuur radiatorenverwarming. 

Beperken energieverbruik 
Architectenbureau Hopman bv uit Delft heeft getracht om het energiegebruik voor bouwen en 
wonen tot een minimum te beperken. Dit bureau ontwierp elf woningen rondom een 
binnenterreintje. De woningen hebben een split-levelindeling en doorzon-achtige 
plattegronden om zoninstraling te bevorderen. Het souterrain bevat twee slaapkamers en een 
douche. Op de begane grond zijn de entree, de keuken en de inpandige garage gelegen. Een 
halve bouwlaag hoger ligt de woonkamer en op het hoogste niveau de grote slaapkamer en 
badkamer. De platte daken hebben een opbouw waarin de zonnecollectoren zijn verwerkt. De 
gepleisterde gevels zijn aan de buitenkant geïsoleerd met harde schuimplaten. De woningen 
beschikken over een lage temperatuur radiatorenverwarming en gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning. 
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Beperken watergebruik en hergebruik bouwmaterialen 
BEAR Architecten, Bureau voor Architectuur en Renovatie uit Gouda richtte zich vooral op 
het beperken van het watergebruik en op het hergebruik van bouwmaterialen. Zij ontwierpen 
vier seniorenwoningen in een rijtje en zes kringloopwoningen als twee onder een kap. Beide 
types zijn noord-zuid gericht, met de woonkamer op het zuiden. Men heeft de doelstellingen 
trachten te bereiken door toepassing van een houtskeletbouw met gevelbekleding van 
onbehandeld western red ceder, brede dakoverstekken, toepassing van natuurverven, een 
eigen regenwaterput in het tochtportaal van de zuidgevel, een recyclingkast in het voorportaal 
en een zonneboiler voor warm tapwater. 

Organisch ontwerpen 
Architectenbureau Alberts & Van Huut uit Amsterdam opteerde voor organisch ontwerpen, 
met nadruk op duurzaamheid en gering onderhoud. Dit bureau ontwierp twaalf woningen in 
vier types. De organische uitgangspunten zijn terug te vinden in de kenmerkende vormgeving 
en indeling van de antroposofische architectuur (denk aan ING-gebouw in Amsterdam en de 
Gasunie in Groningen). De begane grond bevat entree, woonkamer en keuken, de verdieping 
drie slaapkamers en badkamer. Twee hoekwoningen langs de kade kregen een extra 
verdieping als stedenbouwkundig accent. De gestelde duurzaamheidsdoelstellingen werden 
nagestreefd door van beneden naar boven gebruik te maken van zware naar lichtere 
materialen, door onderhoudsarme detaillering van de kozijnen, het afwerken van de randen 
van de platte daken, opstanden en borstweringen met zinken daklijsten, het deels uitvoeren 
van goten en hemelwaterafvoer in koper, het gebruik van keramische dakpannen en het 
gebruik van western red ceder voor de houten delen. 

Flexibel bouwen en wonen 
Lindeman c.s., Architecten en Ingenieurs, Adviseurs energiebeheer uit Cuijk legden de nadruk 
op flexibel bouwen en wonen. Zij ontwierpen tien woningen: vier als een rijtje aan een smalle 
straat, de overige zes als twee maal drie woningen. Centraal in de woning is een kern 
geplaatst, met daarin de trap, het toilet en de leidingschacht. De rest van de plattegrond is 
variabel indeelbaar, inclusief de keuken, dankzij leidinggoten in de begane grondvloer. 
Installaties zijn in de dakopbouw geplaatst, waardoor ook de bovenverdieping variabel 
indeelbaar is. Beide types zijn uitbreidbaar aan de tuinzijde. De houten puien in de 
achtergevel zijn demontabel met uitwisselbare kozijnen. De woning is op te splitsen in een 
boven- en benedenwoning. Alle woningen beschikken over een zonneboiler voor warm 
tapwater, een indirect gestookte twee-zone luchtverwarming en gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning.  

Geluidsisolatie 
De Werkgroep Woningbouw en Energiebesparing, vakgroep GAGO van de TU-Eindhoven, 
vroeg speciale aandacht voor de geluidsisolatie binnen en tussen woningen. Zij ontwierpen 
tien woningen in een rijtje, oost-west gericht. De woonkamer ligt aan de straatkant op het 
westen. Parkeren gebeurt aan de achterzijde van de woning, op het oosten. Aan die kant is een 
aparte ingang ontworpen, gecombineerd met toilet, keuken en trappenhuis. Op de eerste 
verdieping bevinden zich drie slaapkamers en de badkamer, daarboven een zolder. Op het 
platte deel van het dak kan een ‘houten doos’ met twee extra slaapkamers worden geplaatst. 
Een hoekwoning is uitgebreid tot praktijkwoning. Om de doelstellingen inzake de 
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geluidsisolatie te bereiken, zijn fundering en spouwbladen volledig gescheiden, de 
geluidskern is omringd door extra zware kalkzandsteenwanden en zware deuren, de trappen, 
cv-leidingen zijn trillingvrij opgelegd en er is een ‘stille’ kamer ontworpen.  

Gezondheid en veiligheid 
Het Bureau voor energie-ontwerp, architectuur en stedenbouw Peter van Gerwen uit 
Amersfoort streefde vooral gezondheid en veiligheid na. Het bureau ontwierp twaalf 
woningen, verdeeld in een rij van acht en vier twee onder een kap woningen, allemaal noord-
zuid georiënteerd. De rijtjeswoningen staan in een smal straatje. Aan de kant van de 
waterpartij wordt het blok afgesloten door een hoekwoning met extra verdieping als 
stedenbouwkundig accent. De woonkamer grenst aan de tuin op het zuiden. De doelstellingen 
op het gebied van gezondheid en veiligheid heeft men trachten te bereiken door een gesloten 
keuken, reinigbare ventilatiekanalen, centrale stofzuiginstallatie, hoge deuren (voor lange 
mensen), een lichtstraat in de dakopbouw van het centraal gelegen trappenhuis en door 
vloerverwarming.  

Bio-ecologisch bouwen 
Het Architectenbureau Archi Service uit ’s-Hertogenbosch koos voor bio-ecologisch bouwen. 
Zij ontwierpen acht woningen, waarvan zes als rijtje in een hoek gebouwd en de andere twee 
als geschakelde woningen. De woonkamers van de rijtjeshuizen grenzen aan tuinen op het 
zuiden of oosten. Hieraan kan een serre worden gebouwd. Entree en keuken liggen aan de 
straatzijde. Op de verdieping liggen drie slaapkamers en de badkamer. De hoekwoning is een 
bedrijfspand met de woonfunctie op de eerste en de slaapkamers op de tweede verdieping. 
Om de beginselen van bio-ecologische bouwen te realiseren zijn natuurlijke materialen 
toegepast. Verder zijn er vegetatiedaken met sedumbeplanting, grote dakoverstekken, houten 
keukenelement en werkblad, schilderwerk in natuurverf en gevelcollectoren. 

21.7 Ecologie en architectuur 

Wat zijn de gevolgen van de ecologische doordenking van bouwen en wonen voor het 
ontwerp? Zijn de plannen anders en zo ja, in welk opzicht? Men moet hierbij een onderscheid 
maken tussen plannen die primair vanuit ecologische principes zijn doordacht en traditionele 
ontwerpen waarbij rekening wordt gehouden met energie en milieu. De eerste categorie leidt 
tot nogal afwijkende vormen. Karakteristiek zijn de bolvorm en de gedeeltelijk ondergronds 
gebouwde woningen. De tweede categorie wijkt qua ontwerp niet zo veel af van gebruikelijke 
woningtypes. Het enige verschil dat echt opvalt, is de plaatsing van zonnecollectoren en 
serres. Natuurlijk zijn er andere zaken die bij nauwkeuriger waarneming opvallen, maar echt 
beeldbepalend zijn die niet. Als men Ecolonia bezoekt, heeft men de indruk dat het een 
‘normale’ woonwijk is, met nogal wat variatie in de vormgeving. Direct na de oplevering van 
de woningen vielen de ecologische aspecten in de vormgeving nog wel in het oog, maar het 
groen heeft ervoor gezorgd dat dit eigenlijk nauwelijks meer zichtbaar is. Het is niet 
uitgesloten dat op termijn de ecologische aspecten de architectuur meer gaan bepalen. Men 
moet zich realiseren dat het de bedoeling van het demonstratieproject was om ervaringen op 
te doen die ook elders toegepast zouden kunnen worden. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
niet alle experimentele aspecten achteraf gezien even ‘duurzaam’ bleken. De milieuwinst van 
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sommige innovaties is gering gebleken. Inmiddels zijn op veel plaatsen in Nederland, maar 
ook in andere landen, architectuurprojecten gerealiseerd waarbij ecologische aspecten een 
belangrijke inspiratiebron vormen. Daardoor is het veel ‘normaler’ geworden dat bij bouwen 
en wonen met milieu en energie rekening wordt gehouden.  

Innovatieve architectuur 
In een boek met de titel ‘Duurzame Architectuur’ (1999) heeft Ed Melet een overzicht 
gegeven van architectuurprojecten, verspreid over Europa, waar sprake is van aansprekende 
architectuur waarbij de milieulast verminderd wordt. Het gaat om wat hij noemt architectuur 
met glazen buffers, slimme gebouwen, gebouwen die als energieopwekker fungeren en ook 
om milieu- en energievriendelijke stadsdelen die spannend en compact zijn. Het boek toont 
aan dat duurzaamheid tot een innovatieve architectuur kan leiden. 

Ervaringen van bewoners 
Het hele project is uitgebreid begeleid door bewonersonderzoek. Via dit onderzoek heeft men 
kunnen ontdekken dat er een kloof bestaat tussen idealen van ontwerpers en de praktijk van 
de bewoning. Zo deden zich allerlei kinderziektes voor: bepaalde installaties werkten niet of 
anders dan gedacht, leverden niet het verwachte rendement op of waren onpraktisch in het 
gebruik. Het viel mij op bij mijn laatste bezoek dat er zeer veel woningen in Ecolonia te koop 
werden aangeboden. Is het ecologisch enthousiasme gedaald? Vindt men de wijk te zeer een 
samenballing van gelijkgezinde mensen? Is duurzaam bouwen inmiddels zodanig ingeburgerd 
dat men ook elders woningen met deze voorzieningen kan betrekken? 

  
21.8 Slot 

Ecologische architectuur is van relatief jonge datum. De eerste experimenten hebben 
aangetoond dat er op het gebied van bouwen en wonen nog heel wat te verbeteren valt. 
Hoewel ecologische aspecten langzamerhand een 'normaal' onderdeel worden van 
stedenbouw en architectuur, moet men niet vergeten dat er heel wat strijd is gevoerd voor het 
zover was. De milieubeweging, onder andere De Kleine Aarde te Boxtel, heeft aangedrongen 
op het belang van ecologisch bouwen. Deze visie is later overgenomen door het officiële 
circuit, waardoor gesubsidieerde experimenten ontstonden die op hun beurt weer de basis 
vormden voor de toepassing op grotere schaal van ecologische principes. In de huidige 
bouwregels zijn normen opgenomen die garant moeten staan voor milieuvriendelijk bouwen. 
Wat eens als ‘experimenteel’ werd gezien, is nu in veel gevallen ‘natuurlijk’ geworden. 
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Deconstructivistische Architectuur 

De globalisering heeft voor een verandering in het wereldbeeld gezorgd. Alle delen van de 
wereld zijn tegenwoordig bereikbaar. Mensen en goederen reizen over de hele planeet. 
Afstanden zijn door het vliegverkeer snel te overbruggen. Computers met internet en e-mail 
zorgen ervoor dat informatie overal en altijd ter beschikking is en uitgewisseld kan worden. 
Aanvankelijk dacht men dat de globalisering slechts tot uniformering zou leiden: eenzelfde 
economie, dezelfde producten, dezelfde staatsinstellingen, eenwording van culturen en 
dergelijke. De globalisering heeft echter ook tegenkrachten opgeroepen. Men is zich meer 
bewust geworden van de eigen identiteit, van de karakteristieken van de eigen groep en van 
de eigen streek. Het resultaat is een bonte wereld van met elkaar wedijverende 
microkosmossen. Nieuwe maatschappelijke tegenstellingen zijn ontstaan: fundamentalisten 
tegenover gematigden, uitgestotenen versus 'opgeslotenen', door hongersnood bedreigden 
tegenover oververzadigden, vluchtigen tegenover diepgravers, ‘consumeerders’ tegenover 
‘consuminderaars’, enzovoort. Wereld en wereldbeeld zijn gefragmenteerd geraakt. 

In de filosofie werd al eerder geconstateerd dat we in een ontwrichte wereld leven, dat wil 
zeggen een wereld die niet meer één geheel vormt en door het goede wordt gedreven. Alle 
elementen van onze opvattingen en overtuigingen worden tegenwoordig met argwaan 
bekeken. Er resten ons nog slechts brokstukken van een versplinterde wereld. De filosofie 
moet het failliet van de gangbare denkwijze inzien. Het is onder andere de Franse filosoof 
Jacques Derrida die deze deconstructivistische visie op de wereld heeft verwoord. Dit zou tot 
een volstrekt relativisme kunnen leiden, immers wat is nog waar en wat is nog 
nastrevenswaard. Derrida laat zich daartoe even wel niet verleiden. Hij toont zich een ware 
pleitbezorger van de democratie, getuige zijn geschrift: 'Politiques de l'amitié' (1994). Hij 
stelt dat de democratie ons gegeven is als een belofte, een belofte die niet wordt bereikt door 
zinloze uniformering, maar juist door een zinvolle differentiëring. De ontwrichting van de 
wereld vraagt om een onverschrokken engagement. 

De vraag is hoe zo een abstracte visie de grondslag kan vormen voor een concrete 
architectuur. Kijk naar de gebouwen van deconstructivistische architecten en het wordt 
meteen duidelijk. Gebouwen hebben niet meer hun traditionele, goed herkenbare vorm; ze 
zijn ontleed in delen welke door, boven, onder en tegen elkaar werken. Bouwdelen schuiven 
in elkaar, daken vormen een bont spektakel, balken steken uit muren, materialen 'vloeken' met 
elkaar. Ook architectuur als discipline is gefragmenteerd geraakt; er is nog slechts 
kunstmatige eenheid. Als er achter de versplintering toch nog een zekere eenheid schuilgaat, 
dan is dat de gedachte dat eenheid vervlogen is. Deconstructivistische architectuur is 
tegendraads, ze is provocerend, maar niet in de vorm van een goedkope provocatie. Het is een 
type architectuur dat de aanschouwer en de gebruiker tot denken aanzet.  
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22. Osnabrück: Felix-Nussbaum-Haus 

Libeskind’s strijd tegen de vergetelheid 

Als de plaatsnaam Osnabrück valt, denkt men niet direct aan moderne architectuur. Toch is er 
op dit gebied wel een curieuze bezienswaardigheid. Enkele jaren geleden is daar namelijk een 
nieuwe vleugel van het cultuurhistorische museum gereed gekomen, waarin het werk van de 
joodse kunstschilder Felix Nussbaum is ondergebracht. Was het toeval dat de joodse architect 
Daniel Libeskind de prijsvraag voor de uitbouw van dit museum won? Hij zocht een 
geenszins voor de hand liggende oplossing. Zijn ontwerp is verrassend, origineel en vol met 
symboliek. Om de uitbreiding te begrijpen, is enige kennis van het leven en werk van de 
beeldend kunstenaar Nussbaum noodzakelijk. Wanneer men weet heeft van zijn tragische 
levensloop en de schilderijen die daarvan getuigen, dan is men beter in staat om de 
deconstructivistische architectuur die Libeskind bij de uitbouw van het museum gebruikte, te 
begrijpen. 

22.1 Osnabrück 

Osnabrück, een stad van ruim 160.000 inwoners, ligt in het ‘Bundesland’ Niedersachsen. De 
rivier de Hase heeft een dal uitgesleten tussen het ‘Wiehengebirge’ en het ‘Teutoburger Wald’. 
In dit ‘Hasetal’ is de prestedelijke kern te vinden van wat later Osnabrück werd.  

Geschiedenis 
Osnabrück is ontstaan in de schaduw van de domburcht. Rond 800 werd de nederzetting door 
Karel de Grote tot bisschopszetel verheven. Er ontwikkelden zich twee kernen: de ‘Altstadt’, 
bestaande uit een burcht en een marktplaats uit de negende eeuw, en de ‘Neustadt’, die vanaf 
de elfde eeuw rondom de Johanniskirche ontstond. Rond 1300 sloten deze twee kernen zich 
aaneen tot de Hanzestad Osnabrück. De stad werd voorzien van een verdedigingsstelsel, 
waarvan een deel nog resteert. In deze stad vonden tussen 1643 en 1648 de 
vredesonderhandelingen plaats, die een eind moesten maken aan de Dertigjarige Oorlog. De 
traditionele wol- en linnenweverijen werden in de negentiende eeuw verdrongen door papier-, 
kunststof- en metaalindustrie. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden grote delen van de 
stad verwoest. De naoorlogse ontwikkeling stond in het teken van de wederopbouw. Een 
belangrijke impuls vormde de stichting van een universiteit in 1973. De huidige stad heeft 
vele trekken van een provinciestad. Er zijn weliswaar allerlei voorzieningen op economisch, 
sociaal en cultureel gebied, maar veel mensen zijn naar buiten getrokken, waardoor de 
levendigheid in de binnenstad, vooral buiten de winkelzone, te wensen overlaat. Osnabrück is 
de geboorteplaats van onder andere Erich Maria Remarque, de schrijver van het bekende boek 
‘Im Westen nichts Neues’ en ook van de kunstschilder Felix Nussbaum. 

Stedenbouwkundige structuur 
De stedenbouwkundige structuur van de binnenstad wordt nog steeds bepaald door de twee 
stadsdelen: de oude en de nieuwe stad. De oude stad heeft een cirkelvormig patroon rondom 
een oude Romaanse domkerk. In dit gebied bevinden zich de belangrijkste historische 
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gebouwen, zoals het raadhuis, het waaggebouw, de St. Marienkirche, de Heger Tor en de St. 
Paulkirche. De nieuwe stad heeft een rechthoekig stratenpatroon met als belangrijkste 
gebouwen het vroegere slot en de St. Johannkirche. Beide stadsdelen worden van elkaar 
gescheiden door een tamelijk brede straat, de Neuer Graben, een gedempte gracht. 
  
Architectonische accenten 
Tot de belangrijkste historische gebouwen, die overigens allemaal grote oorlogsschade 
opliepen, behoren enkele kerken, het raadhuis en woningen in de buurt van de Heger Tor. De 
St. Peter Dom is de oudste kerk van de stad. De eerstesteenlegging vond aan het einde van de 
achtste eeuw plaats in opdracht van Karel de Grote. Het gebouw, met zijn opvallende torens 
van verschillend formaat, is vrij gelegen. Het wordt aan twee zijden omgeven door een plein. 
De domschatten zijn te bezichtigen in het nabijgelegen Diocesanenmuseum. Links van de 
kerk ligt een veel kleinere, evangelische kerk, de St. Paul. Op enkele tientallen meters afstand 
van de Dom ligt het marktplein. Daar bevindt zich het raadhuis. Het is een laatgotisch gebouw 
dat rond 1500 werd gebouwd en dat na de verwoesting gedurende de Tweede Wereldoorlog, 
in oude stijl herbouwd werd. De frontgevel van het raadhuis is versierd met beelden: 
middenin Karel de Grote en aan beide zijden keizers en koningen. In de raadzaal bevindt zich 
de bekende ‘Friedenssaal’, de zaal waar in 1648 het vredesverdrag werd getekend tussen de 
keizer, de protestantse machthebbers en de Zweden. Naast het raadhuis is de herbouwde gevel 
te vinden van het vroegere waaggebouw. Aan de binnenkant is niets meer van dit gebouw 
over. Het bevat nu kantoorruimten voor de gemeenteadministratie. Aan de markt ligt ook de 
St. Marienkirche. Het is een gebouw dat heel goed de overgang van het Romaans naar de 
Gotiek laat zien. In deze kerk is een prachtige calvarieberg te zien uit de dertiende eeuw, als 
mede een groot kruis dat in de viering van de kerk opgehangen is. Aan de markt staan huizen 
met trapgevels, die allemaal gereconstrueerd zijn. Tussen de markt en de Heger Tor, een 
restant van de oude omwalling, ligt een stadsdeel waar vooral antiekwinkeltjes, boetieks en 
restaurantjes te vinden zijn. Deze hebben onderdak gekregen in vakwerkhuizen die hier nog 
tamelijk veel voorkomen. Het is vlakbij deze poort dat Daniel Libeskind voor de opgave 
kwam te staan om een nieuwe vleugel voor het stadshistorische museum te ontwerpen.  

22.2 Daniel Libeskind 

De joodse architect Daniel Libeskind werd in 1946 in Lódz, Polen geboren. Hij emigreerde in 
1957 naar Israël en ging daar muziek studeren. Op veertienjarige leeftijd vertrok hij naar de 
Verenigde Staten. Sinds 1965 is hij Amerikaans staatsburger. Hij studeerde in de jaren 
1965-70 architectuur aan de Cooper Union School in New York. Aansluitend verdiepte hij 
zich in de geschiedenis en theorie van de architectuur aan de Universiteit van Essex in 
Engeland. Tussen 1975 en 1977 doceerde hij aan de Architectural Association in Londen, 
waarna hij van 1978 tot 1985 decaan was van de afdeling architectuur van de Cranbrook 
Academy of Art in Bloomfield Hills, Michigan. Tussen 1986 en 1989 was hij directeur van 
het filosofische instituut ‘Architektur Intermundium’ in Milaan. Hij woont en werkt sinds 
1989 in Berlijn. Vanaf 1994 is hij tevens hoogleraar aan de University of Calfornia in Los 
Angeles. Als praktiserend architect heeft hij naast zijn bureau in Berlijn, ook een bureau in 
Santa Monica, Californië. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste vertegenwoordigers 
van het deconstructivisme in de architectuur. Zijn ontwerpen komen voort uit een intellectueel 
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concept. Met zijn ontwerpen wil hij het voor de hand liggende op een esthetische wijze 
provoceren. Aan elk ontwerp ligt een goed doordacht, soms wat ver gezocht idee ten 
grondslag. Zijn ideaal is om door middel van architectuur bij te dragen aan de verbetering van 
de kwaliteit van het bestaan. Hij is van mening dat dit het beste kan in een stad waarin ruimte 
is voor verscheidenheid. Zijn belangrijkste realisatie is de uitbreiding van het Joods Museum 
in Berlijn (1989-98). Deze heeft de vorm van een gebroken Davidster. Het ontwerp voor dit 
museum heeft sterk bijgedragen tot zijn naamsbekendheid heeft. Het heeft er ook toe geleid 
dat hij internationaal is doorgebroken. Veel minder bekend, maar minstens even interessant, is 
zijn Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück (1995-98). Libeskind’s opdrachten hebben vrijwel 
altijd iets te maken met oorlog en met het lot der joden. Voor Manchester ontwierp hij het 
Imperial War Museum en voor San Francisco het Joods Museum.  

Stedenbouwkundige ontwerpen 
Daniel Libeskind wordt wel gezien als het ‘enfant terrible’ van de moderne architectuur. Zijn 
ontwerpen roepen vaak felle reacties op bij zowel voor- als tegenstanders. Zijn ontwerp voor 
de uitbreiding van het Victoria & Albert Museum te Londen, de zogenaamde 'Spiral', zorgde 
bijna voor een volksopstand. Hij ontwierp ook stedenbouwkundige projecten, bijvoorbeeld 
voor de Potsdamer Platz (1991) en de Alexanderplatz (1993) in Berlijn, maar deze zijn nooit 
gerealiseerd. Onlangs won hij de prijsvraag voor 'Ground Zero' in New York. De verwachting 
is dat dit stedenbouwkundig plan wel verwezenlijkt zal worden. 

22.3 Architectuur en oorlog 

Architectuur heeft soms rechtstreeks, maar ook wel indirect, te maken met gruweldaden uit 
het verleden. Zo zijn door oorlogsgeweld hele steden verwoest, stadsdelen platgebombardeerd 
of gebouwen vernield door voltreffers. Ter herinnering vindt men in veel plaatsen 
monumenten waarop de namen gegraveerd staan van mensen die het leven lieten. Ga naar de 
stad Ieper in Vlaanderen. De hele stad herinnert aan de slag bij de rivier de IJzer uit de Eerste 
Wereldoorlog. Bezoek de stad Dresden of Warschau en zie hoe weinig er nog over is van de 
vroegere stad. Het oorlogsgeweld heeft hier vrijwel alle tekenen uit het verleden weggewist.  

Concentratiekampen 
Een andere manier om te ontdekken hoe architectuur, oorlog en geweld met elkaar verbonden 
zijn, is een bezoek aan een voormalig concentratiekamp: Auschwitz, Buchenwald, Dachau of 
Majdanek. Voel de koude rillingen over de rug bij de confrontatie met het menselijke leed dat 
daar is aangericht. Zie hoe overgebleven of gereconstrueerde barakken, folter- en gaskamers 
nog getuigen van de donkerste dagen uit de westerse geschiedenis. 

Oorlogsmusea 
Men kan de herinneringen aan oorlog en geweld ook levend houden door musea te stichten 
waarin van deze ellende wordt verhaald. Verspreid over de hele wereld zijn er vele grote en 
kleine oorlogsmusea. In West- Europa, met name in Frankrijk, België en Nederland, zijn er 
meerdere. Het zogeheten ‘Historial de la Grande Guerre’ in Péronne (Frankrijk), ontworpen 
door de architect Ciriani, vertelt het verhaal van de Eerste Wereldoorlog vanuit het perspectief 
van de Fransen, de geallieerden en de Duitsers. In de stad Ieper is een klein oorlogsmuseum 
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dat in een monumentaal pand is ondergebracht. Ook in Nederland zijn er oorlogs- en 
bevrijdingsmusea. Tamelijk bekend is het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek van de 
Nijmeegse architect Croonen. Om op een meer persoonlijke manier in aanraking te komen 
met oorlog en oorlogsleed kan men naar Osnabrück gaan. Daar is een museum gewijd aan de 
kunstschilder Felix Nussbaum, die aan den lijve heeft ondervonden wat nationaal-socialisme 
en oorlogsgeweld betekenden. Hier kan men kennisnemen van de biografie en het werk van 
een slachtoffer van de Holocaust. 

22.4 Felix Nussbaum 

De jood Felix Nussbaum werd in een welgestelde Joodse familie in 1904 te Osnabrück 
geboren. Hij studeerde kunsten in Hamburg en Berlijn. In 1927 had hij in Berlijn zijn eerste 
expositie. In 1928 ging hij naar de Provence, om daar te schilderen in de traditie van Vincent 
van Gogh. In 1932 ontving hij een beurs voor een studie aan de Duitse Academie in Villa 
Massimo te Rome. Hij reisde naar Italië en keerde nooit meer in Duitsland terug. Zijn 
levenspartner Felka Platek vergezelde hem naar Italië. Nadat de nationaal-socialisten in 1933 
in Duitsland aan de macht waren gekomen, waaide de jodenhaat ook over naar Italië. Een deel 
van zijn vroege werk werd nagenoeg volledig vernield. In mei 1933 werd hij gedwongen 
Rome te verlaten na een handgemeen met een van de medebewoners. Hij vestigde zich in 
België (Oostende en later Brussel). Nadat de Duitsers in 1940 België binnen waren gevallen, 
werd hij als Duitser door de Belgische autoriteiten gearresteerd en geïnterneerd in het 
Zuidfranse kamp St. Cyprien. Tijdens het transport naar Duitsland, vanwege het feit dat hij 
een verklaring had getekend voor ‘Rückführung ins Reich’, ontsnapte hij samen met een 
Osnabrückse vriend en keerde naar Brussel terug, waar zijn vrouw op hem wachtte. Toen in 
1942 de transporten van joden naar de vernietigingskampen aanvingen, gingen Felix en zijn 
echtgenote op de vlucht en doken onder bij vrienden. In 1944 werden zij alsnog gearresteerd. 
Zij behoorden tot de laatste groep vanuit België gedeporteerde joden naar Auschwitz, waar zij 
in datzelfde jaar de dood vonden.  

Autobiografisch werk 
In zijn werk heeft hij zijn levenservaringen vastgelegd. Op basis van zijn schilderijen kan men 
verschillende fasen in zijn leven onderscheiden. De permanente expositie in het Felix-
Nussbaum-Haus vormt een goede documentatie van zijn persoonlijke geschiedenis, maar ook 
van de tijd waarin hij leefde. Het begint allemaal onschuldig met zijn jeugd in de 
provinciestad Osnabrück. Hij schildert zijn ouders, maakt een zelfportret, beeldt het 
ouderlijke huis uit en maakt een groot schilderij van gelovigen in de plaatselijke synagoge. 
Tijdens zijn reis naar Frankrijk maakt hij schilderijen die sterk door het werk van Vincent van 
Gogh zijn geïnspireerd. De bedreigingen en de radeloosheid ten tijde van het nationaal-
socialisme komen tot uiting in schilderijen waarop begrafenissen of de dood worden 
uitgebeeld. In België maakt hij doeken die de invloed van Ensor verraden: hij maakt 
zelfportretten met vreemde hoofddeksels en hij schildert gemaskerde mensen. De 
oorlogsvernielingen met het erbij horende menselijke leed komen dramatisch tot uiting in een 
schilderij, getiteld ‘Die Perlen’, waarbij tranen als parels over de wangen rollen van een 
treurende vrouw. De ellende en de vernietiging van de joden in Europa door het Naziregime 
zijn vastgelegd in schilderijen waar mensen met doodsangst in hun ogen zijn uitgebeeld en 
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waar hij zichzelf schildert als een uitgemergelde persoon in een versleten kledingstuk met 
jodenster. Geen enkel slachtoffer heeft de holocaust in Europa in zijn kunst zo goed 
gedocumenteerd als Nussbaum. Het schilderen was voor hem het wapen tegen een 
uitzichtloze situatie. Op die manier kon hij zijn menselijke waardigheid in stand houden, wat 
hem levenskracht gaf. Hij was zowel kroniekschrijver als slachtoffer van zijn tijd. 

Verschollene Generation 
Zijn werk kan zeker niet tot de avant-garde worden gerekend. Hij behoort tot, wat de Duitsers 
noemen, 'die verschollene Generation’. Lange tijd is er nauwelijks aandacht voor zijn werk 
geweest. Het werd in de zeventiger jaren van de twintigste eeuw herontdekt. Deze periode is 
ook het begin van de bemoeienis van het Kunsthistorisch Museum van Osnabrück met het 
werk van Felix Nussbaum. In dit museum wordt al meer dan twintig jaar onderzoek verricht 
naar het leven en werk van Felix Nussbaum. Er is een verzameling van zijn werk aangelegd, 
dat op het ogenblik circa 160 werken omvat. Daarmee heeft het museum het grootste aantal 
werken van deze kunstschilder. Naast schilderijen en tekeningen zijn er ook biografische 
realia, als mede documenten die iets zeggen over de tijd waarin hij leefde. De aandacht voor 
het werk van Felix Nussbaum kreeg extra accent toen het museum besloot een nieuwe vleugel 
voor zijn werk te laten bouwen. Sinds maart 1999 is hier het werk van Nussbaum te zien. Op 
die manier is gevolg gegeven aan zijn wens: ‘Auch wenn ich untergehe, lasst meine Bilder 
nicht sterben, zeigt sie den Menschen.’ Er zijn ook enkele schilderijen van zijn vrouw Felka 
Platek geëxposeerd. 

22.5 Felix-Nussbaum-Haus 

Kulturgeschichtliches Museum Osnabrück 
Het Felix-Nussbaum-Haus ligt even buiten de Altstadt, tegenover de Heger Tor. Het is 
onderdeel van een gebouwencomplex waarin het Kulturgeschichtliches Museum Osnabrück is 
ondergebracht. In het neoclassicistische Akzisehaus uit 1817 bevindt zich de kassa en de 
museumwinkel. Het in ‘Rundbogenstil’ vormgegeven hoofdgebouw stamt uit 1888-89. Verder 
is er de Villa Schlikker uit 1901 dat in de volksmond ‘Braunes Haus’ wordt genoemd, omdat 
hier tussen 1933 en 1945 de partijcentrale van de NSDAP was gevestigd. De gebouwen zijn 
in een parachtige omgeving gelegen. Men heeft de nieuwe vleugel niet willen isoleren van 
deze omgeving. Men heeft wandelroutes onder en naast het gebouw aangelegd. Dit leidt tot 
een bijzondere ervaring: men kan alle delen van de nieuwe vleugel vrij bekijken. 

Prijsvraag 
De uitgebreide verzameling schilderijen van Nussbaum maakte een uitbreiding van het 
museum noodzakelijk. Daartoe werd in december 1994 een prijsvraag uitgeschreven, waarbij 
drie architecten formeel werden aangemoedigd om aan de prijsvraag deel te nemen, te weten 
Daniel Libeskind, Giorgio Grassi en Jörgen Bo & Vilhelm Wohlert. In totaal namen 296 
architecten(groepen) aan de prijsvraag deel. De jury verkoos het ontwerp van Libeskind, met 
als motto ‘Museum ohne Ausgang’. Grassi’s ontwerp kreeg een tweede prijs. Het oordeel van 
de jury luidde dat Libeskind de uitbreiding niet als een ondergeschikte ruimte ten opzichte 
van de andere gebouwen had opgevat. Integendeel: ‘Der Verfasser stellt das Museum in einen 
übergeordneten Zusammenhang, der konzeptionell versucht, das Leben und das Werk Felix 
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Nussbaums zu verräumlichen.’ De gemeenteraad nam het oordeel van de jury over. Door een 
toevallige vondst van een driebogige ravelijnbrug moest Libeskind’s ontwerp een beetje 
aangepast worden. Deze archeologische vondst vormt nu een integraal onderdeel van het 
ontwerp.  

Concept 
Daniel Libeskind’s architectonische concept voor de uitbreiding van het museum beoogt een 
ruimtelijke context te creëren, waarin een verbinding wordt gelegd tussen het leven en het 
werk van Felix Nussbaum. De vleugel bestaat uit meerdere langgerekte ruimten die elkaar 
kruisen, zonder dat er sprake is van een echt middelpunt. Van bovenaf gezien lijkt het geheel 
op over elkaar geplaatste stokjes van het mikadospel. De oriëntatie van de gebouwen is 
gebaseerd op een lijnenspel. De lijnen zijn gericht op de vernielde synagoge, het vroegere 
NSDAP-gebouw en het hoofdgebouw van het museum. De richting van de paden en bruggen 
verwijst naar plaatsen die in het leven van Nussbaum een grote rol hebben gespeeld: 
Osnabrück, Berlijn, Brüssel en Auschwitz. De elkaar kruisende lijnen symboliseren het 
toenemende verlies aan oriëntering in het leven van de kunstschilder.  

Opbouw 
De vleugel bestaat eigenlijk uit drie onderdelen, te weten het Nussbaum-Haus, de Nussbaum-
Gang en de Nussbaum-Brücke. Het Nussbaum-Haus is het hoofdonderdeel. Hier bevindt zich 
een groot deel van het werk van Nussbaum. De Nussbaum-Gang is een smalle, langgerekte 
ruimte, die door een voetbrug doorkruist wordt, waardoor het laatste deel van de gang als een 
stomp overblijft. De Nussbaum-Brücke is het verbindende bouwdeel tussen de nieuwbouw en 
het bestaande hoofdgebouw van het museum. De ruimten van het Felix-Nussbaum-Haus zijn 
met elkaar verbonden door lichtstijgende en lichtdalende vloeren, niet-parallel lopende 
wanden, vensters met schuine hoeken en gedeeltelijk transparante plafonds. Dit alles zorgt 
voor een gevoel van permanente desoriëntatie. De suppoosten moeten de bezoekers wijzen op 
de te volgen route. Via een audiotour wordt men geïnformeerd over de achtergronden van de 
schilderijen. De commentaarstem probeert de bezoeker op ‘het rechte pad’ te houden, maar 
dat gaat met moeite. Men vraagt zich steeds af waar men eigenlijk is. Er ontstaat het gevoel 
opgesloten te zijn. De langgerekte gang is een heel bijzondere ervaring. Men loopt over een 
hellend pad waar geen daglicht toetreedt. Aan de muur hangen zelfportretten van Nussbaum 
die uit zijn Oostendse periode stammen. De werkelijkheid wordt op die manier geïroniseerd.  

Materialen 
Het materiaalgebruik van de nieuwe vleugel is zeer zorgvuldig gekozen. Libeskind gebruikt 
hout als bekleding voor het Nussbaum-Haus, zichtbeton voor de Nussbaum-Gang en zink 
voor de Nussbaum-Brücke. Daarmee wordt de toenemende kilte van Nussbaum’s levensweg 
uitgedrukt: van de geborgen jeugd, naar de periode van onzekerheid en bedreiging tot de 
gewelddadige dood in Auschwitz. 

22.6 Deconstructivisme 

Om Libeskind’s gebouw beter te kunnen begrijpen, is enige kennis van de filosofische 
stroming van het deconstructivisme nodig. De hoofdvertegenwoordiger van deze richting is 
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Jacques Derrida, een Franse filosoof die in het laatste kwart van de twintigste eeuw de 
bestaande filosofie ter discussie stelde. Het deconstructivisme is een richting binnen de 
postmoderne filosofie. In deze stroming wordt gesteld dat de wereld niet meer begrepen kan 
worden als één geheel, maar dat de werkelijkheid gefragmenteerd is. Ieder mens creëert zijn 
eigen wereld, heeft zijn eigen voorstelling van de wereld en hanteert eigen normen en 
waarden. Er kan tegenwoordig niet meer van één wereld, van één waarheid, van één verhaal 
worden gesproken, maar van talrijke microkosmossen, van multipele interpretaties van de 
waarheid en van vele kleine verhalen over de eigen werkelijkheid. 

Tegendraads 
Derrida heeft zich ook uitgelaten over allerlei actuele maatschappelijke vraagstukken. Hij 
bekritiseert de moderne maatschappij door erop te wijzen dat ze op geen enkele manier 
beantwoordt aan de aspiraties die eraan ten grondslag liggen. Hij spreekt van de plagen van de 
moderniteit. Hij haalt fel uit naar de internationale orde, naar de hegemonie van Europa, naar 
de rol die de VS in internationaal verband speelt, naar instituties als de Wereldbank en het 
Internationale Monetaire Fonds en naar de NAVO. Hij maakt zich grote zorgen over het 
toenemende aantal staatlozen, mensen-zonder-papieren en over het internationaal recht dat er 
alles aan doet om van deze mensen illegalen te maken. Als jood hekelt hij de staat Israël die 
zich agressief gedraagt ten opzichte van de Palestijnse bevolking. Zijn conclusie luidt: de 
wereld is ontwricht, er is voor de burger weinig of geen houvast meer. In zo een wereld wordt 
van mensen veel gevraagd. Hij pleit voor een onverschrokken engagement, voor een 
onbaatzuchtige inzet. Niet het harmonieuze, het eengemaakte, maar het averechtse, het 
tegendraadse, de deconstructie, is de weg. Het is tegen deze filosofische achtergrond dat men 
Libeskind’s deconstructivistische architectuur moet zien. 

22.7 Slot 

Een joodse architect, die zich door een joodse filosoof laat inspireren om een museumvleugel 
te ontwerpen voor een joodse kunstschilder. Met andere woorden joods tot de derde macht. En 
dat in Duitsland, meer in het bijzonder in Osnabrück. De geschiedenis kan nauwelijks 
paradoxaler zijn. Ga naar het Felix-Nussbaum-Haus en ervaar aan de hand van het leven en 
werk van een kunstschilder wat de eerste helft van de twintigste eeuw teweeg heeft gebracht. 
Hoe zoiets in architectuur te vertalen? Daniel Libeskind leek de aangewezen persoon 
hiervoor. Zijn deconstructivistische architectuur blijkt in staat om de ongerijmdheid van het 
bestaan te materialiseren. Een architectuur bestaande uit een lijnenspel met diepe symboliek 
en de creatie van ruimten die het gevoel van een onontkoombaar lot accentueert. Men verlaat 
het museum als een ander mens: men heeft de achtervolging, opsluiting en angst een beetje 
mee mogen beleven, waardoor een beter begrip ontstaat voor het lot van de toenmalige 
slachtoffers. 
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Transparante Architectuur 

Het begin van een nieuw millennium stimuleert mensen om over de toekomst na te denken. In 
het verleden hebben eeuwwisselingen vaak geleid tot het afrekenen met het verleden en de 
creatie van iets nieuws. Dat was een eeuw geleden ook het geval toen artiesten naar een 
nieuwe kunst zochten. Wat voor kunstenaars geldt, gaat ook op voor wetenschappers, 
staatslieden, politici en dergelijke. Allemaal worden ze gefascineerd door de gedachte dat aan 
de oude tijd een einde komt en dat een nieuwe tijd aanbreekt. Op allerlei gebieden zijn in de 
jaren negentig van de twintigste eeuw initiatieven genomen om zaken anders te zien en anders 
aan te pakken: een andere economie, een andere politiek, een ander zorgstelsel, een andere 
ruimtelijke ordening, een ander cultuurbeleid, een andere opvatting over regulering, over de 
werking van de markt enzovoort. Eén van de wensen was gericht op een transparante 
maatschappij: op doorzichtige structuren, op inzichtelijke verhoudingen, op heldere 
organisaties en dergelijke. In de bouwkunst is dat vertaald in de wens naar een transparante 
architectuur. 

Bij het bouwen worden allerlei soorten materialen gebruikt: natuursteen, baksteen, leem, 
tichelsteen, hout, staal, ijzer, gietijzer, zink, kunsstof en aluminium. Het feitelijke gebruik van 
een materiaalsoort wordt door allerlei factoren bepaald, zoals technische know-how, concrete 
beschikbaarheid, kosten en dergelijke. De laatste jaren is het gebruik van staal en glas 
toegenomen. Dat hangt samen met het feit dat deze producten tegenwoordig van goede 
kwaliteit zijn, dat ze op grote schaal geproduceerd kunnen worden en dat ze qua prijs 
concurrerend zijn. Toch zijn er nog andere redenen. Er is namelijk ook sprake van een trend. 
Bij enkele 'grands projets' in Parijs werd van deze materialen gebruik gemaakt: de piramides 
van Pei bij het Louvre, de Bibliothèque Mitterrand van Perrault tegenover Bercy en het 
Institut du Monde Arabe van Nouvel te Parijs. Deze projecten hebben gezorgd voor de hype 
van transparante architectuur. Het gaat om een variant op de high-tech architectuur, zoals die 
eerder werd ingezet door Renzo Piano in het Centre Pompidou. 

Bij transparante architectuur gaat het om bouwkunst waarbij veelvuldig gebruik wordt 
gemaakt van transparante materialen: spiegelglas, melkglas of glas dat op een andere manier 
bewerkt is. Het glas wordt aangebracht op een skelet dat meestal bestaat uit vloeren van beton 
en wandconstructies in staal. Het gevolg is dat men door het gebouw heen kan kijken. Het 
lijkt alsof de gebruikers in een vitrine zitten. Het licht kan vrij en overvloedig binnentreden, 
waardoor technische installaties nodig zijn in verband met de klimaatbeheersing. De 
constructie is goed zichtbaar: zelfs een leek kan zien hoe deze in elkaar zit. Het geheel is 
doorgaans minimalistisch vormgegeven en ornamenten ontbreken. Wanneer deze gebouwen 
in de bestaande bebouwing zijn opgenomen, knallen ze er doorgaans erg uit. 
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23. Parijs: Fondation Cartier 

Nouvel’s strijd om de rooilijn 

Aan het einde van de twintigste eeuw is, verspreid over heel Europa, een reeks gebouwen in 
glas uitgevoerd. De achtergronden daarvan zijn zeer gevarieerd. De technische mogelijkheid 
om met grote glasvlakken te werken, is een zeer stimulerende factor geweest. Architecten die 
in high-tech ontwerpen, hebben vaak een voorkeur voor transparante architectuur. Al in de 
periode van Het Nieuwe Bouwen waren grote glasvlakken populair. In de transparante 
architectuur bestaat het streven om gebouwen volledig doorzichtig te maken. Alleen het skelet 
is zichtbaar; de rest is doorschijnend. De architect Jean Nouvel heeft in Frankrijk meerdere 
belangrijke gebouwen op zijn naam staan. Ook buiten dit land is hij actief. Hij heeft een 
voorkeur voor transparante architectuur. Het meest duidelijk komt dat tot uiting in het gebouw 
dat hij voor de Fondation Cartier ontwierp aan de Boulevard Raspail te Parijs.  

23.1 Bouwen met glas  

De jaren negentig van de twintigste eeuw gaven de opkomst te zien van een transparante 
architectuur. In feite is dit een ‘revival’ van een type architectuur, dat met de term 
glasarchitectuur kan worden aangeduid.  

Vroege voorbeelden 
In de Middeleeuwen werden façaden al opgetrokken uit grote venstervlakken met glas-in-
lood. Met de uitvinding van staal als bouwmateriaal deed zich de mogelijkheid voor grote 
overspanningen te maken en de ruimten tussen de overspanningen met glas te vullen. Dit 
werd bijvoorbeeld gedaan bij de bouw van serres bestemd voor planten of voor 
tentoonstellingen. Het meest bekende voorbeeld is het verdwenen Crystal Palace in Londen, 
dat bestemd was als expositieruimte voor de wereldtentoonstelling. Horta, en meer in het 
algemeen de Art Nouveau, maakte ook veelvuldig gebruik van glas, vooral van 
gebrandschilderd glas. Dit werd bijvoorbeeld toegepast bij een lichtkoepel of lichtdak om het 
daglicht in de kern van de woning te laten toetreden. Niet alle aangedragen ideeën op dit 
gebied zijn gerealiseerd. Een markant voorbeeld daarvan is het ontwerp voor een ‘Glashaus’ 
dat Bruno Taut, onder invloed van glasfantast Paul Scheerbart, maakte voor de 
Werkbundtentoonstelling in 1914 te Keulen. Het Nieuwe Bouwen maakte ook veelvuldig 
gebruik van glas in de architectuur. Dat is zowel in het werk van het Bauhaus (Walter 
Gropius, Mies Van der Rohe), Le Corbusier, Brinkman & Van der Vlugt, als ook bij Peutz te 
vinden. 

Hedendaagse voorbeelden 
Zoals gezegd, het bouwen in glas is tegenwoordig zeer populair. Een paar voorbeelden maken 
dat duidelijk: de Louvre-piramides van Pei in Parijs, de nieuwbouw bij het Palais des Beaux-
Arts te Lille van Ibos & Vitart, de glazen koepel van het Rijksdaggebouw in Berlijn van 
Norman Foster, de glazen kapconstructie op de leeszaal van de British Library in Londen van 
dezelfde Foster, het DuMont Haus met zijn langgerekt glazen gevel in Keulen van Duk-Kyu 
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Ryang en de Volkswagen-manufactuur in Dresden van Henne. Bij de transparante architectuur 
mag de naam van Jean Nouvel niet ontbreken. 

23.2 Jean Nouvel 

Jean Nouvel werd in 1945 te Fumel in Frankrijk geboren. Hij werkte tot 1967 bij het 
architectenbureau Claude Parent. In 1970 begon hij een eigen bureau samen met François 
Seigneur. Hij studeerde van 1965-1971 aan de École des Beaux-Arts te Parijs. In 1988 stichtte 
hij een nieuw bureau onder de naam Bureau Jean Nouvel, Emmanuel Cattani et Associés in 
Parijs. Hij kreeg naam door zijn ontwerp voor het ziekenhuis Val-Nôtre-Dame in Bezons 
(1978). Het gebouw oogt als een boot en geeft de patiënten het gevoel een bootreis te maken. 
Tussen 1979 en 1983 verbouwde hij het theater van Belfort. De echte doorbraak kwam met de 
bouw van het ‘Institut du Monde Arabe’ in Parijs (1981-87). Het meest opvallend aan dit 
gebouw is de zuidgevel die bestaat uit een groot raster van diafragma’s die zich openen en 
sluiten al naargelang de hoeveelheid daglicht. In dezelfde periode werkte hij aan het 
woningcomplex Nemausus I in Nîmes (1985-87). De façaden van deze woningen bestaan uit 
metalen elementen. Een opdracht die enige overeenkomst vertoont met die in Belfort, is de 
wijziging en uitbreiding van de Opéra Lyon (1986-93). Bovenop het gebouw is een groot 
tongewelf geplaatst. De grote zaal is verhoogd en het interieur is volledig vernieuwd. Hier 
vinden we de voor Nouvel karakteristieke tamelijk lage plafonds; het veelvuldige gebruik van 
metalen elementen en een kleurenschema dat precies het tegenovergestelde is van hetgeen in 
operazalen gebruikelijk is: de stoelen zijn zwart bekleed en de wanden zijn rood. De laatste 
jaren was Nouvel betrokken bij enkele giga-projecten, zoals het Congrescentrum in Tours 
(1989-93) en het Congrescentrum in Luzern (1990-98). Bij dit laatste gebouw maakte hij 
gebruik van een enorm dakoverstek dat als droogloop fungeert voor bezoekers, maar ook voor 
wandelaars langs het Vierwoudstedenmeer. Na de val van de muur heeft hij een ontwerp 
gemaakt voor de Galeries Lafayette in de Friedrichstrasse te Berlijn (1991-96). De gebouwen 
van Nouvel hebben een zeer sterke identiteit. Hoewel ze doorgaans een goed antwoord zijn op 
de omgeving, vertonen ze vaak toch ook een autonoom karakter. Hij maakt veelvuldig 
gebruik van moderne bouwmaterialen waaronder aluminium en glas. Illustratief hiervoor is de 
Fondation Cartier (1991-94) aan de Boulevard Raspail te Parijs. 

23.3 Bouwen in Parijs 

Het bouwen is in veel steden al lange tijd aan voorschriften gebonden. Dat heeft Jean Nouvel 
geweten, want hij moest bij het ontwerp voor de Fondation Cartier met die regels rekening 
houden. Dat is niet eenvoudig geweest. Het heeft hem ook in groot conflict gebracht met de 
plaatselijke autoriteiten. De door hem gevonden oplossing is origineel en geeft aan hoe op een 
creatieve manier met bouwvoorschriften kan worden omgegaan.  

Bouwvoorschriften 
Parijs kende al vanaf de Middeleeuwen bouwvoorschriften. Deze zijn in de loop der jaren 
veranderd en aangevuld. De regels werden opgesteld met het oog op hygiëne, veiligheid en 
esthetiek. De regels hadden betrekking op de hoogte van de gebouwen in verhouding tot de 
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breedte van de straten, de bestemming van de panden, de gevelopbouw en soms ook op 
decoraties en materiaalgebruik. Het stadsbestuur stelde ook regels op om brand tegen te gaan, 
afval en afvalwater te verwijderen, straten te plaveien en te verlichten. Het koninklijke gezag 
wist later af te dwingen dat gebouwen in een rooilijn moesten worden gebouwd en dat huizen 
uit steen moesten worden opgetrokken. Onder invloed van de grote reconstructieplannen van 
Haussmann werden in 1859 zeer strikte bouwvoorschriften vastgelegd. Hoogte en breedte van 
de panden werden voorgeschreven, net als de hoogte van de daklijst en de hoogte van het dak.  
Door dit alles heeft Parijs binnen de boulevard périphérique een tamelijk homogeen karakter. 
In 1967 werden de regels zodanig aangepast dat hoger kon worden gebouwd, mits het gebouw 
achter de rooilijn werd geplaatst. Achteraf is gebleken dat dit tot een enorme aantasting van 
het stadsbeeld heeft geleid. Aan de Boulevard Raspail kon onder dit nieuwe regime worden 
gebouwd, maar er was wel de verplichting om de rooilijn te respecteren. 

23.4 Fondation Cartier 

De naam Cartier roept direct beelden op van exclusieve en kostbare producten Dit 
juweliershuis gaf Jean Nouvel de opdracht om op de Boulevard Raspail nieuwbouw voor haar 
stichting te ontwerpen. Hij koos bewust voor een architect van naam en faam. Bovendien voor 
iemand die de moed had om zijn opvattingen over luxe gestalte te geven. Op de plek waar nu 
het gebouw van de stichting staat, woonde Chateaubriand in het begin van de negentiende 
eeuw. Hij plantte er destijds 23 ceders. Later vestigde zich hier het Amerikaanse culturele 
centrum, maar dat gebouw werd afgebroken. Nouvel kreeg de kans om op deze plek zijn 
opvattingen over architectuur te verwezenlijken. Dit ondanks het feit dat hij, zoals hij het zelf 
uitdrukte, met 83 zeer oplettende beschermingsinstanties te maken had.  

Licht en virtueel 
Het programma van eisen omvatte expositieruimten en kantoren voor de stichting, als mede 
opslagplaatsen, vergaderkamers, toiletten en een parkeergarage. Nouvel ziet architectuur als 
iets lichts en zelfs als iets virtueels. Een gebouw moet transparant zijn. Dat kan worden 
bereikt door veel glas te gebruiken. Dat laatste is bij de Fondation ook gebeurd. Als men door 
de Boulevard Raspail loopt in de richting van het gebouw, dan kan men het beste de overzijde 
nemen. Als men namelijk aan dezelfde zijde van de straat loopt waar het gebouw ligt, dan valt 
het eerst niet op, omdat het gebouw de suggestie wekt dat het in de rooilijn is gebouwd. Dat is 
echter schijn, want in feite is alleen een groot stalen frame met glas in de rooilijn geplaatst. 
Het eigenlijke gebouw bevindt zich daarachter. De plaatsing van het glazen scherm is gebeurd 
om te voldoen aan de voorschriften die door het gemeentebestuur aan de bebouwing werden 
gesteld. Nouvel heeft op een handige manier hierop ingespeeld: hij heeft de regels niet 
overtreden en toch bereikt wat hij voor ogen had.  

Ligging 
Het gebouw ligt in een parkje en stijgt als het ware uit het groen op. Het heeft de vorm van 
een parallellogram. Het heeft een betonnen skelet, dat op zijn plaats wordt gehouden door een 
stabiele middenkern. Men kan helemaal door het gebouw heen kijken. Het enige wat men 
ziet, zijn de betonnen vloeren (van slechts 42 cm dik) en de betonnen kolommen. Het gaat bij 
dit gebouw dus niet om een spel van volumes, zoals bij zovele gebouwen van de twintigste 
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eeuw, maar om een ‘lege ruimte’. De gehele façade bestaat uit glas en staal. Het glas, met 
grote afmetingen van 6 bij 3 meter, is ingenieus bevestigd aan een stalen frame. Alle 
technische voorzieningen: klimaatregeling, elektriciteit, kabels voor de elektronica en 
dergelijke, zijn aan het oog onttrokken. Zelfs de lift is van transparant glas. Het resultaat is 
een heldere, eenvoudige, minimalistische architectuur.  

Structuur 
Het gebouw heeft zestien niveaus, waarvan de helft onder de grond. De expositieruimte 
bevindt zich op de begane grond en op de eerste verdieping. Daarboven zijn zes lagen met 
kantoorruimten. De werknemers zijn een beetje te vergelijken met vissen in een aquarium. Of 
het voor het personeel erg prettig is om in zo een omgeving te werken, valt te betwijfelen. Het 
personeel zit als het ware permanent in een etalage of showroom. Daarbij komt dat er, 
vanwege de bijzondere tentoonstellingen die hier plaatsvinden, er veel toeloop naar het 
gebouw is. Onder de grond bevinden zich ruimten voor opslag, installaties en een 
parkeergarage. Achter het gebouw is een openluchttheatertje aangelegd. Het vele glas geeft 
het gebouw iets mysterieus. Dit is echter symptomatisch voor Nouvel’s opvatting over 
industriële esthetiek. Hij maakt gebruik van industrieel vervaardigde bouwproducten, maar 
ontwikkelt met dat materiaal een eigen scenografie. 

23.5 Grands Projets 

Alhoewel de Fondation Cartier niet als een ‘grand projet’ in de strikte zin van het woord kan 
worden gezien, is er wel enige reden om hierover toch iets meer te zeggen. Van oudsher is het 
een streven van de Franse machthebbers om de hoofdstad een bijzondere allure te geven. Dat 
deden bijvoorbeeld Lodewijk XIV, Lodewijk XV, keizer Napoleon Bonaparte en Napoleon III 
(met baron Haussmann), maar ook presidenten van de republiek. In de naoorlogse periode 
hebben Franse presidenten aan de grandeur van Parijs bijgedragen. Bij Giscard d’Estaing en 
François Mitterrand gingen nationale trots en persoonlijke ijdelheid hand in hand. Vooral de 
laatste kwam er eerlijk voor uit dat hij bouwkundige accenten in Parijs wilde leggen. Hij werd 
de initiatiefnemer voor enkele 'grands projets'. Dat bracht hem soms in conflict met de 
burgemeester van Parijs, destijds Jacques Chirac. Het is bekend dat Mitterrand een voorliefde 
had voor imposante, monumentale architectuur. Tot de huisvrienden behoorde onder andere 
de postmoderne Catalaanse architect Ricardo Bofill. Hij bevorderde dat deze Bofill projecten 
in Parijs en in de ‘villes nouvelles’ kreeg toegewezen. Mitterrand zag zich ook voor de opgave 
geplaatst om grote, monumentale gebouwen een nieuwe functie te geven. Zo moest hij een 
nieuwe bestemming vinden voor het Gare d’Orsay, een stationsgebouw dat leeg was komen te 
staan. Hij zorgde ervoor dat dit werd omgebouwd tot museum voor de negentiende-eeuwse 
kunst. Het Louvre had behoefte aan een nieuwe entree en ontvangstruimten. De winnaar van 
de prijsvraag, de Amerikaans-Chinese architect Pei, heeft deze voorzieningen onder de grond 
gerealiseerd. Hij ontwierp daarbij glazen piramides om de benedenruimte van daglicht te 
voorzien. Hoewel het project aanvankelijk veel kritiek oogstte, kreeg het later toch veel 
waardering. De oude opera Garnier was voor opera-uitvoeringen minder geschikt. Er moest 
een nieuw operagebouw verrijzen aan de Place de la Bastille. De prijsvraag hiervoor werd 
gewonnen door de tamelijk onbekende architect Ott. Het verhaal gaat dat de jury dacht dat het 
een ontwerp van Richard Meier was. Opera Ott werd niet erg positief ontvangen. Al korte tijd 
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na de realisatie moesten vangnetten worden geplaatst om te vermijden dat de gevelplaten op 
de hoofden van passerende voetgangers terecht zouden komen. In La Défense was behoefte 
aan een markant gebouw dat zou passen bij de grote as die vanaf het Louvre naar dit nieuwe 
stadsdeel loopt. De prijsvraag hiervoor werd gewonnen door de Deense architect Spreckelson. 
Hij ontwierp de ‘Grand’Arche’. Mitterrand zorgde ook voor een nieuwe, grote bibliotheek. 
Langs de Seine staan vier hoge glazen torens in de vorm van open boeken, ontworpen door 
Perrault. De bibliotheek heet tegenwoordig Bibliothèque François Mitterrand. Het gebouw is 
illustratief voor de bouwwoede van de voormalige president, die gekscherend ook wel 
Mitterramses wordt genoemd, verwijzend naar Ramses II uit het Oude Egypte. 

23.6 Slot 

Transparante architectuur is ‘in’. Verspreid over de hele wereld ontstaan glaspaleizen: voor 
winkels, musea, kantoren en bijvoorbeeld bibliotheken. Jean Nouvel is een architect die graag 
met glas werkt. Dit komt heel duidelijk naar voren in zijn gebouw voor de Fondation Cartier 
in Parijs. Op sommige locaties is het werken met een transparante architectuur niet 
eenvoudig; zeker niet als er allerlei wettelijke voorschriften zijn. Nouvel heeft heel wat strijd 
moeten voeren met de plaatselijke administratie en met commissies die twijfels hadden over 
de bouw van een transparant gebouw aan de Boulevard Raspail. Hij heeft de strijd gewonnen 
en het glaspaleis staat er, zij het dat het toch een beetje een ‘Fremdkörper’ is. De hoge 
esthetische kwaliteiten van het gebouw rechtvaardigen de afwijkende vormgeving. Veel 
architecten zijn in de ban gekomen van glasarchitectuur. Als men let op wat er langs de 
hoofdwegen van Parijs aan glazen façades verschijnt, moet men toch een beetje zijn hart 
vasthouden. Niet elk gebouw van glas is esthetisch verantwoord. Het meest schrijnend is die 
architectuur waarbij een traditioneel gebouw van een glasfaçade wordt voorzien. Zulke 
gebouwen zijn niet vanuit de geest van het materiaal ontworpen en krijgen daardoor iets 
kunstmatigs.  
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Ingenieursarchitectuur 

Techniek neemt een steeds belangrijkere plaats in ons leven in. Vrijwel alle producten worden 
tegenwoordig via de machine en computergestuurde installaties gemaakt. Veel zaken zijn 
technisch tot in detail doordacht. De techniek is zelfs autonoom geworden: de ontwikkeling 
ervan wordt meer gestuurd door de 'kleine' wereld der specialisten dan door een openbaar 
debat over wat technisch al dan niet wenselijk is. Dit impliceert dat er ook producten en 
procédés op de markt komen, die tot nieuwe mogelijkheden in de bouw leiden. Van die 
mogelijkheden wordt gretig gebruik gemaakt. Architecten komen in de ban van de wondere 
wereld der techniek. Een aantal laat zich bij het ontwerpen heel duidelijk door de techniek 
inspireren. De computer speelt daarbij een steeds grotere rol. Cad-camsystemen maken 
allerlei simulaties mogelijk. De architect is niet meer gebonden aan tijdrovende met de hand 
gemaakte ontwerpen. Hij kan via de computer met vormen spelen. 

Vroeger werd van een architect verwacht dat hij alle disciplines beheerste. Architecten die een 
vooropleiding in de kunst hebben, denken soms met ergernis terug aan vakken waarbij 
techniek centraal stond. Zij herinneren zich de ingewikkelde constructieberekeningen die ze 
moesten maken. Tegenwoordig kunnen architecten niet meer alle disciplines beheersen. 
Vooral vraagstukken op het gebied van constructie worden doorgeschoven naar specialisten. 
Sommige architecten hebben echter juist hun vorming gehad op het gebied van de techniek: 
zij zien de techniek niet als een blok aan het been, maar juist als een inspiratiebron voor het 
ontwerp. Tot deze groep architecten behoort Santiago Calatrava. De techniek vormt bij hem 
juist het vertrekpunt voor het ontwerp. Een project krijgt een eigen karakter door de techniek 
optimaal te benutten. 

De ingenieursarchitectuur is een verzamelnaam voor al die architectuuruitingen waarbij 
technische aspecten een centrale, zo niet dominante rol spelen. Dit kan in een gebouw op zeer 
verschillende manieren tot uiting komen, bijvoorbeeld in de aard van de bouwmassa, in de 
geleding van de massa, in de constructie, in de materialen en in de details. Het algemene 
kenmerk is dat de hoofdstructuur van het gebouw op een machine (of ook wel een levend 
organisme) lijkt. Het gebouw is ontworpen als een groot gebaar en lijkt soms een 
uitvergroting van een simpel gegeven, bijvoorbeeld een kam, een ruggengraat, een doos of 
een insect. Bij dit type architectuur wordt veelvuldig gebruik gemaakt van moderne 
bouwmaterialen: prefab-betonelementen, staalconstructies en kunststof. 
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24. Zürich: Bahnhof Stadelhofen 

Calatrava’s strijd met de techniek 

Tussen architecten en ingenieurs is in het verleden heel wat gediscussieerd. De stereotype 
opvatting is dat architecten vooral geïnteresseerd zijn in de schoonheid van de vorm en dat 
ingenieurs vooral op de deugdelijkheid van de constructie letten. De strijd is het hevigst 
tussen architecten die grote waarde toekennen aan vormvrijheid en ingenieurs waarvoor 
constructieberekeningen heilig zijn. Het hoeft nauwelijks betoog dat een geslaagd ontwerp 
niet zonder een goede constructie kan en dat een goed gebouw meer is dan alleen een 
verantwoorde constructie. Architecten en ingenieurs worden grootgebracht in uiteenlopende 
werelden: ze spreken een andere taal en hanteren andere uitgangspunten. Dit leidt ertoe dat de 
onderlinge verstandhouding wel eens te wensen overlaat. Toch zijn er architecten die zich in 
hun werk sterk door de techniek laten inspireren. Dat geldt vooral voor mensen die op beide 
vakgebieden (academisch) geschoold zijn. Deze zijn vaak in staat om de werelden van 
architectuur en techniek met elkaar in verband te brengen: soms confronterend, soms 
aanpassend. Eén van de hedendaagse architecten die de kunst verstaat om deze twee werelden 
te integreren, is Santiago Calatrava. Hij ontwerpt infrastructurele projecten, die door velen als 
oogstrelend worden ervaren. In relatief korte tijd heeft hij een grote palmares opgebouwd en 
men kan tegenwoordig op allerlei plekken in Europa zijn producten bekijken. Eén van de 
voorbeelden van integratie van architectuur en techniek is te vinden in Zürich: het Bahnhof 
Stadelhofen. 

24.1 Stadsbeeld 

Er zijn weinig steden die zo mooi aan het water zijn gelegen als Zürich. De stad omarmt een 
uitloper van de Züricher See, een van de grote meren van Zwitserland. De rivier de Limmat, 
die in het meer uitmondt, splitst de stad in tweeën. De bebouwing kruipt vanaf het meer 
omhoog naar de omliggende bergen. Op veel plaatsen heeft men een prachtig uitzicht op het 
meer met op de achtergrond bergtoppen bekroond door eeuwige sneeuw. De oevers langs het 
meer zijn tot wandelpromenade ingericht: er is veel groen in de vorm van een arboretum, er 
zijn prachtige parken, er zijn kades en aanlegsteigers en er is een fraaie randbebouwing.  

Rijke en vrije stad 
Zürich, de grootste stad van Zwitserland met een inwonertal van bijna 400.000, is een rijke 
stad, althans wanneer men afgaat op het niveau van de winkels. Wilt u een Zwitsers precisie-
uurwerk kopen? Dat kan, maar vergeet niet de creditcard mee te nemen, want de prijs ervan 
kan oplopen tot een bedrag waarvoor men gewoonlijk een huis koopt. De Bahnhofstrasse, 
gelegen tussen station en binnenstad is een luxueuze winkelstraat, waar vooraanstaande 
warenhuizen gevestigd zijn. Het beeld van de stad wordt vooral bepaald door de torens van 
enkele kerken. De meest indrukwekkende torens zijn die van de Grossmünster, het grootste 
Romaanse bouwwerk in Zwitserland. De twee torens van het westwerk hebben een vierkante, 
Romaanse onderbouw en werden later van een gotische opbouw en gotische spitsen voorzien. 
Een brand verwoestte deze spitsen en ze werden vervangen door neogotische helmtorens. 
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Tegenover de Grossmünster, aan de andere kant van de Limmat, ligt de Fraumünster, 
oorspronkelijk een kloosterkerk. Het koor is laatromaans; het middenschip en de beuken zijn 
gotisch, terwijl het transept vroeggotisch is. De kerk is vermaard door de gebrandschilderde 
ramen van Marc Chagall. Elk van de vijf vensters heeft zijn eigen kleur en zijn eigen thema. 
Langs de Limmat liggen enkele opvallende gebouwen, zoals het barokke Rathaus met 
renaissancistische elementen en het eveneens barokke Zunfthaus zur Meisen, een gezamenlijk 
huis van de gilden der wijnkopers en wijnschenkers. Zürich is altijd een gastvrije stad 
geweest. Tijdens de Reformatie kon Zwingli hier zijn preken houden en later vonden de 
Hugenoten hier een veilig onderkomen. In de loop van de negentiende eeuw kreeg de stad een 
universiteit (ontwerp van Gottfried Semper) en een technische hogeschool. Deze ETH, 
Eidgenossische Technische Hochschule, heeft tot op vandaag de dag een grote 
aantrekkingskracht op architectuurstudenten. Veel bekende architecten hebben hier hun 
(vervolg)opleiding genoten, zo ook Santiago Calatrava, die hier promoveerde. Op het gebied 
van de moderne architectuur heeft Zürich het nodige te bieden. Een paar voorbeelden: een 
paviljoen van Le Corbusier, een theater van Utzon, het ondergrondse winkelcentrum 
Shopville bij het station en bijvoorbeeld een Chinese keizerstuin. Vlak bij deze laatste tuin is 
een grote beweeglijke en geluid producerende plastiek te vinden van de beeldend kunstenaar 
Jean Tinguely.  

24.2 Infrastructuur 

Architectuur en techniek hebben veel met elkaar te maken. Toch is er doorgaans een haat-
liefde-verhouding tussen architecten en technici. Om het eenvoudig te zeggen: technici 
verwijten architecten ontwerpen te maken waarbij onvoldoende met de techniek rekening 
wordt gehouden en architecten verwijten techneuten voor niets anders dan voor constructie en 
materialen oog te hebben. Architectuur en techniek ontmoeten elkaar op een indringende 
wijze bij infrastructurele projecten, zoals spoorwegen, wegen, viaducten, havens, luchthavens, 
tunnels, bruggen, stations en dergelijke. Er zijn weinig architecten die in staat zijn om beide 
vakgebieden op een boeiende manier met elkaar te verbinden. Dat blijkt uit veel realisaties op 
dit gebied. Bruggen zijn vaak tamelijk saaie oeververbindingen. Wegen zijn niet meer dan 
efficiënte asfaltstroken. Luchthavens zijn strakke gebouwen gericht op effectieve afwikkeling 
van het luchtverkeer. Tunnels zijn onaantrekkelijke onderaardse gangen. Infrastructurele 
werken zijn maar zelden ontwikkeld met oog voor esthetiek. Toch zijn er goede 
uitzonderingen: de Brooklynbridge in New York, de Towerbridge in Londen, de Golden Gate 
Bridge in San Francisco, de Erasmusbrug van Ben van Berkel, een vleugel van de JFK-
luchthaven in New York, een vleugel van de luchthaven Schiphol, enzovoort. Techniek en 
architectuur hebben veel minder problemen met elkaar wanneer het om stationsgebouwen 
gaat. Er zijn in de loop der jaren prachtige stationsgebouwen tot stand gekomen, waarbij 
techniek en architectuur een boeiende symbiose aangingen. Neem bijvoorbeeld het station van 
Leipzig waarbij een machtige façade gekoppeld is aan imposante perronoverspanningen. 
Datzelfde geldt ook voor het station van Keulen of dat van Milaan. Ook in kleinere steden 
zijn vaak interessante stationsgebouwen tot stand gekomen waarbij techniek en architectuur 
harmonisch op elkaar zijn afgestemd. 
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24.3 Stationsgebouwen 

Sinds de opkomst van de spoorwegen worden er stations gebouwd. De architectuur van deze 
gebouwen is aan een behoorlijke evolutie onderhevig. Er zijn allerlei typen stationsgebouwen, 
variërend in situering, grootte, constructie en dergelijke. Zeker in de beginperiode was het 
railvervoer één van de belangrijkste middelen van transport. In grote steden kwamen 
stationsgebouwen tot stand, die als kathedralen van de negentiende eeuw kunnen worden 
gezien. Denk aan de stationsgebouwen van bijvoorbeeld Milaan, Antwerpen, Amsterdam, 
Parijs en Londen. Deze gebouwen hebben in het algemeen een indrukwekkende vertrek- en 
ontvangsthal, prachtig ontworpen loketten, luxueuze restaurants en wachtkamers, 
indrukwekkende overkappingen en niet te vergeten een zeer imposante entree. In kleinere 
plaatsen hebben de stations minder massa; ze zijn ook eenvoudiger in hun architectuur.  

Typologie 
Daar waar de spoorwegen in handen van de staat waren (en zijn) is vaak een speciale 
ontwerpafdeling belast (geweest) met het ontwerp van stationsgebouwen. De steden en 
dorpen waar een stationsgebouw moest komen, werden in klassen ingedeeld en voor iedere 
klasse werd een type gebouw ontworpen. Dit resulteerde in een relatief goed herkenbare stijl, 
waarbij naast stijlovereenkomsten, ook beperkte variatie werd toegelaten. In latere jaren is de 
relatief dogmatische typologie verlaten en is er meer variëteit in de stationsgebouwen 
gekomen. Dit laatste is de herkenbaarheid van stations niet ten goede gekomen, maar heeft er 
wel voor gezorgd dat het aantal architectuuruitingen behoorlijk is toegenomen. Men zou 
kunnen stellen dat de nationale identiteit van stationsgebouwen in de loop der jaren plaats 
heeft gemaakt voor een meer op de lokale situatie afgestemde architectuur. De privatisering 
van de spoormaatschappijen heeft dit proces bevorderd. 

24.4 Santiago Calatrava 

Een architect die in de afgelopen jaren enkele opvallende stationsgebouwen heeft ontworpen 
is Santiago Calatrava. Hij werd in 1951 geboren in Benimamet, in de buurt van de stad 
Valencia. Hij studeerde aan de technische hogeschool en aansluitend aan de Universiteit van 
Valencia, waar hij in 1974 afstudeerde op het vakgebied van de architectuur. Van 1975 tot 
1981 vervolgde hij zijn studie aan de eerder genoemde ETH te Zürich. Hij promoveerde daar 
als ingenieur op een dissertatie over de ‘foldability’(vouwbaarheid) van architectuur. In 1981 
begon hij een eigen architecten- en ingenieursbureau in Zürich, dat nevenvestigingen kreeg in 
Valencia en Parijs. Zijn productiviteit is gigantisch.  

Productiviteit 
Het bureau ontwierp meer dan 200 projecten, waarvan er ruim 70 gerealiseerd zijn. Al die 
projecten overziende, kan worden gesproken van een behoorlijke coherentie in de 
werkmethode en in de vormentaal. Zijn projecten zijn direct herkenbaar, ook voor de minder 
ingewijde. Calatrava vertegenwoordigt een klasse ontwerpers die een aantal kwaliteiten weet 
te combineren. Hij is ingenieur, architect en vormgever die ruimtelijke objecten en structuren, 
zoals bruggen en stations weer spannend heeft weten te maken. Hij bedient zich van 
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organische, uitdagende en vaak beeldschone vormen. Zijn projecten glanzen door hun 
dynamiek, transparantie en inspiratie. 

24.5 Bahnhof Stadelhofen 

Een wandeling door Zürich bracht mij bij één van de meest interessante projecten van 
Calatrava, het Bahnhof Stadelhofen. Het project werd ontworpen en gerealiseerd in de jaren 
tussen 1983 en 1990. In tegenstelling tot bijvoorbeeld zijn bruggen en het TGV-station Satolas 
bij Lyon, is dit project vanaf de openbare weg nauwelijks zichtbaar. Het is een voorstation van 
Zürich. Het is een beetje weggedrukt, maar van de andere kant is het toch heel duidelijk 
present. Het oude stationsgebouw is bewaard gebleven. Het boeiende is dat Calatrava aan dit 
bestaande gebouw een nieuwe structuur heeft toegevoegd in de vorm van een grote 
perronoverkapping en een ondergronds winkelcentrum. Daardoor is een interessante 
associatie ontstaan tussen oude stationsarchitectuur en nieuwe ingenieursarchitectuur.  

Situering 
De situering van het complex is belangrijk. Het station ligt op de linkeroever van het meer op 
een afstand van ongeveer 400 meter van dit meer. Een grote straat met boulevardallure voert 
naar het stationsgebouw. Achter het stationsgebouw bevinden zich de spoorrails, die ter 
plekke een langgerekte bocht maken. De rails bevinden zich tevens aan de voet van een aan 
de andere kant hooggelegen promenade. De overkappingen van de perrons vormen een 
overbrugging van de kloof die het spoor in het stedelijke landschap vormt.  

Organische megastructuur 
De entree tot de perrons gebeurt op een voor Calatrava karakteristieke manier, namelijk via 
doosvormige openingen in het maaiveld. De constructie suggereert dat de kap van de entree 
open- en dichtgeklapt kan worden. Het exterieur van de perrons wordt qua vorm sterk bepaald 
door hoekige staanders. De vorm ervan is ontleend aan de palm van een hand. Zet de duim op 
tafel en spreid de hand. Het grondprincipe van de overkapping wordt dan meteen duidelijk. 
Repeteer dit gegeven zo vaak als nodig is en er ontstaat een organische megastructuur. 
Misschien is dit wel het meest overtuigende van het werk van Calatrava: het stileren van een 
organische vorm tot een eenvoudige constructie. De stalen staanders zijn verankerd in een 
betonnen basement. De top van de staander is door middel van een scharnier gekoppeld aan 
een stalen ligger. Boven de spoorlijnen is een wandelroute aangelegd die van open, stalen 
bogen is voorzien. Tussen de bogen zijn staaldraden gemonteerd, waardoor een langgerekte 
pergola ontstaat. Beton en staal zouden erg hard kunnen overkomen, maar door langs de 
draden groen te laten groeien, ontstaat een klassieke berceau.  

Catacombe 
Onder de spoorlijnen is een winkelcentrum aangelegd. Over een tamelijk grote lengte is een 
catacombe-achtige ruimte ontstaan. De hoofdvorm van de ruimte wordt bepaald door 
betonnen gewelven. Er is veel zorg besteed aan de inrichting van de binnenruimte. Door de 
gewelven in verschillende kleuren aan te stralen, ontstaat een fascinerend kleurenpalet. Door 
allerlei plastieken in de ruimte te plaatsen, fungeert de onderdoorgang als een beeldentuin.  
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24.6 Andere werken van Calatrava 

Calatrava is een zeer productieve architect en ingenieur. Het zou te ver voeren om al zijn 
projecten hier te bespreken. Bovendien zijn er voldoende publicaties die zo een overzicht 
bieden. Ik denk aan Luca Molinari’s boek in de Skira Architecture Library-reeks, met als titel 
‘Santiago Calatrava’ (1999). Het is goed om onder de aandacht te brengen dat hij vooral 
bekend is geworden door zijn dakconstructies, bruggen en stations. Maar wat hij ook 
ontwerpt, er is een algemeen uitgangspunt, namelijk de natuur als inspiratiebron. Hij vertrekt 
vanuit organische vormen, bijvoorbeeld het menselijke oog of de palm van een hand. Door 
deze vormen te abstraheren, komt hij tot een stilering. Het lijkt wel of hij de weg van 
systematische omvorming hanteert zoals we die kennen uit het werk van Escher. Wanneer hij 
eenmaal een ‘dragende’ organische vorm heeft gevonden, dan kiest hij voor repetitie van dit 
element. Er ontstaat een module, die vervolgens ingenieus geschakeld wordt. Dat is 
bijvoorbeeld goed te zien bij de overkapping van een concerthal in Suhr en bij de entree van 
een school in Wohlen. Datzelfde geldt voor zijn bruggen. De Alamillo-brug die hij voor de 
Expo 1992 te Sevilla ontwierp, bestaat uit een grote stalen pyloon, waaraan trekkabels 
bevestigd zijn die ervoor zorgen dat de brug blijft hangen. Hoewel de opgave geheel anders 
was, geldt hetzelfde voor zijn ontwerp van het TGV-station Satolas bij Lyon. Dit is een van 
zijn meest ‘bombastische’ werken. Het station ligt in de wei, op een behoorlijke afstand van 
Lyon. Het complex ‘oogt’ als een groot insect of als een gelande vogel. Het heeft een grote 
hal, ruime perrons, een prachtig samenspel van beton, staal en glas. Het is bijna futuristisch in 
zijn verschijningsvorm. Het zou bij wijze van spreken zo geplaatst kunnen worden in Jacques 
Tati’s film ‘Playtime’. Een grote verdienste van dit project is dat reizen weer tot een avontuur 
wordt gemaakt. Niet zonder reden kan men stellen dat het gebouw als een groot insect ‘oogt’. 
Wanneer men wat nauwkeuriger naar dit gebouw kijkt, dan ziet men dat het in feite gaat om 
een stilering van het menselijke oog. In een tv-uitzending over Calatrava was te zien hoe hij, 
geïnspireerd door de werken van Velasquez, de Spaanse teken- en schilderkunst hoog houdt 
en gebruikt als hulpmiddel om vormen te ontdekken ontleend aan de levende natuur. Het 
verbaast niet dat hij aangeeft ook sterk door het werk van Gaudí beïnvloed te zijn.  

24.7 Slot  

Calatrava is een architect die de laatste jaren zeer veel bewondering oogst. Dat komt vooral 
door het feit dat zijn architectuur een wonderlijke combinatie is van constructie en vorm. Het 
resultaat is dat de gebouwen als plastieken overkomen. Daar waar andere architecten niet of 
nauwelijks in staat zijn om architectuur en techniek op een harmonische manier met elkaar te 
verbinden, slaagt hij daar (ogenschijnlijk) probleemloos in. Het organische vertrekpunt is een 
sterke kracht daarbij: de natuur leert, ook op een gebied dat haaks op de natuur lijkt te staan, 
de techniek. Toch is zijn architectuur geen ‘strijdloze’ architectuur, immers ook hier is 
geregeld sprake van twistpunten. Die hebben onder andere betrekking op de kosten, immers 
zijn ontwerpen behoren zeker niet tot de goedkoopste. Hij beweegt zich ook op de grens van 
wat technisch mogelijk is. Modelstudies tonen aan dat een bepaalde constructie mogelijk is, 
maar in de praktijk moet daar het bewijs nog voor geleverd worden. Niet dat er echt sprake is 
geweest van grote problemen op dit vlak. Hoe de constructie en de materialen zich op den 
duur zullen gedragen, moet echter worden afgewacht. Het grootste twistpunt bij zijn 
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ontwerpen is het feit dat de infrastructurele projecten een hoge mate van autonomie hebben. 
Ze zijn weliswaar een antwoord op de plek, maar dan wel een waarbij de plek zich naar het 
ontwerp moet voegen. Bahnhof Stadelhofen lijdt echter minder aan dit euvel; het is een 
weloverwogen antwoord op de historiciteit van de plek en het organische karakter van de 
constructie. 
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Wegwerparchitectuur 

Niets is zo vergankelijk als architectuur; niets is zo blijvend als architectuur. Voor beide 
stellingen zijn overtuigende argumenten aan te voeren. Als men denkt aan de stenen cirkel van 
Stonehenge, de piramides van Gizeh, het Parthenon in Athene en het Pantheon in Rome dan 
zal men denken dat architectuur mensen overleeft. Van de andere kant is het opvallend 
hoeveel gebouwen gedurende het eigen leven verdwijnen. Loop door een willekeurige straat 
en inventariseer het aantal afbraken, verbouwingen, veranderingen en constateer dat de 
gebouwde omgeving zich permanent wijzigt. Niet elk gebouw wordt voor de eeuwigheid 
gemaakt. Integendeel, veel gebouwen zijn slechts voor een beperkte tijd bedoeld: ze dienen 
voor de functie waarvoor ze bedacht zijn en daarna kan en mag het gebouw verdwijnen. 
Latere generaties betreuren het overigens vaak dat in het verleden veel verloren is gegaan. 

Soms maakt men gebouwen die maar voor een korte periode mee hoeven te gaan. Dat is 
bijvoorbeeld het geval bij wereldtentoonstellingen waar de deelnemende landen een paviljoen 
neerzetten voor de duur van de expositie. Het komt incidenteel voor dat enkele gebouwen van 
een expo blijven bestaan, maar doorgaans verdwijnen ze allemaal. Is dat het lot van dit type 
architectuur? Architectuur is een komen en gaan van opvattingen, van functies, van vormen, 
van materialen, van verbeeldingen en dergelijke. De architectonische opgave op zich is 
tijdloos, maar de resultaten ervan zijn aan tijd gebonden. Architectuur is versteende cultuur. 
Een vluchtige op sensatie beluste spektakelmaatschappij (zie: Guy Debord 'La société du 
spectacle', 1992) produceert efemere architectuur. 

In Hannover vond in 2000 plaats een wereldtentoonstelling plaats: een evenement op het 
snijpunt van kermis, handelsbeurs en attractiepark. De daar gerealiseerde paviljoens vormden 
het onderkomen voor producten en ideeën van de tentoonstellende landen. Waren de 
gebouwen verrassend of saai? Waren ze tijdloos of tijdgebonden? Waren ze blijvend of 
efemeer? Waren ze duurzaam of niet? Was er een nieuwe architectuurtaal te ontdekken, of 
was het veel van hetzelfde? Wereldtentoonstellingen schijnen hun tijd te hebben gehad, maar 
juist op het gebied van de architectuur blijken ze nog wel een functie te hebben, maar voor 
hoe lang is de vraag. De strijd over de toekomst van wereldtentoonstellingen en de efemere 
architectuur ervan is in alle hevigheid losgebarsten. 
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25. Hannover: Expo 2000 

De strijd om architectonische vergankelijkheid 

De wereldtentoonstelling van Hannover is afgesloten. De balans is opgemaakt, niet alleen qua 
bezoekersaantallen en financiën, maar ook qua impact die deze tentoonstelling heeft gehad op 
het economische, culturele en maatschappelijke leven. De laatste jaren wordt steeds meer 
kritiek geleverd op het verschijnsel wereldtentoonstelling. De centrale vraag is of deze 
exposities nog wel van deze tijd zijn. Het fenomeen stamt namelijk uit een periode dat er nog 
geen auto’s en vliegtuigen waren, dat de radio en televisie nog niet bestonden en dat men 
slechts via inspannende, tijdrovende en kostbare reizen kennis kon nemen van kunst en 
cultuur van andere landen. Nu we de mogelijkheid hebben om via comfortabele reizen en 
moderne communicatiemiddelen permanent in verbinding te staan met alle delen van de 
wereld wordt aan het bestaansrecht van deze wereldtentoonstellingen getwijfeld. En toch 
worden ze gehouden. De laatste decennia zelfs met een tamelijk grote regelmaat. Gaan we 
tegenwoordig naar een wereldtentoonstelling die eigenlijk overbodig is en houden we dat 
gevoel er ook aan over? 

25.1 Tentoonstellingen 

Op tentoonstellingen worden industriële producten, landbouwgoederen, kunstvoorwerpen en 
dienstverlening te kijk gesteld met de bedoeling er belangstelling voor te wekken bij het grote 
publiek. Er zijn allerlei soorten tentoonstellingen: overzichtstentoonstellingen, 
thematentoonstellingen, retrospectieve en bijvoorbeeld interactieve tentoonstellingen. Wat 
tentoongesteld wordt, kan ook zeer sterk variëren. Dat kunnen schilderijen of 
beeldhouwwerken zijn, zilverwerk of porselein, archeologische resten of machines, foto’s of 
affiches, meubilair of andere interieurstukken. De motieven tot en de initiatiefnemers van een 
tentoonstelling kunnen ook zeer verschillend zijn. Soms gaat het om commerciële motieven, 
een andere keer gaat het om ideële motieven. Meestal is er sprake van een combinatie. De 
initiatiefnemer kan een bewogen particulier zijn, maar ook een groep verontruste kunstenaars 
of een organisatie die speciaal in het leven is geroepen voor het organiseren van grootse 
evenementen. Tentoonstellingen kunnen bescheiden en weinig pretentieus zijn, maar ook 
groots, pompeus en pretentievol. Om aan te geven welke rijke variatie er aan 
tentoonstellingen is, kan ook nog worden verwezen naar de ruimten waarin ze worden 
gehouden: permanente tentoonstellingsgebouwen, tijdelijke expositiegebouwen, in de 
openlucht of in een achterkamertje van een bestaand pand.  

25.2 Internationale tentoonstellingen 

Tentoonstellingen kunnen ook nog sterk variëren naar het beoogde bereik. Met sommige 
hoopt men de bewoners van een buurt of van een stad voor een bepaalde kunstuiting, product 
of idee te interesseren; met andere probeert men een veel breder, internationaal publiek te 
bereiken. Dat is het geval met internationale en wereldtentoonstellingen. Deze laatste zijn er 
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ook in soorten. Tot de meer bekende behoren de Biënnale van Venetië (sinds 1895 om het jaar 
gehouden en de oudste van dit soort), de Triënnale te Milaan (vanaf 1924, een driejaarlijkse 
manifestatie voor decoratieve kunst en architectuur) en de Dokumenta te Kassel (waar vanaf 
1955 met tussenpozen moderne en experimentele kunst getoond wordt). 

25.3 Wereldtentoonstellingen 

Wereldtentoonstellingen hebben een traditie van ruim 150 jaar. De eerste werd gehouden in 
Londen in 1851. Sindsdien zijn er 62 gehouden, met inbegrip van Expo 2000 te Hannover. 
Aanvankelijk alleen in Europa, vooral in Parijs, Wenen en Londen, maar later ook in andere 
werelddelen. Zo vond in 1876 voor de eerste keer aan de andere kant van de oceaan een 
dergelijk evenement plaats en wel in Philadelphia. De bezoekersaantallen lagen in het begin 
rond 5 miljoen. Vroege toppers waren de tentoonstellingen van Parijs in 1889 met meer dan 
32 miljoen bezoekers en van Chicago in 1893 met ruim 27 miljoen bezoekers. De laatste 
decennia zijn de bezoekersaantallen aanzienlijk gestegen. Zo waren er bijvoorbeeld bij de 
wereldtentoonstelling van Montreal in 1967 meer dan 50 miljoen, bij die van Osaka in 1970 
meer dan 64 en bij die van Sevilla in 1992 meer dan 41 miljoen bezoekers. Soms kunnen de 
bezoekersaantallen echter erg tegenvallen, zoals in Brussel in 1935, toen maar 2 miljoen 
bezoekers de expositie bezochten. De economische recessie van die periode was daar 
uiteraard debet aan.  

25.4 Bureau International des Expositions 

Niet elke internationale tentoonstelling mag een wereldtentoonstelling worden genoemd. Er is 
een bureau dat waakt over de criteria en doelstellingen. Dit BIE (Bureau International des 
Expositions) bepaalt of een tentoonstelling een wereldtentoonstelling of een ander soort 
tentoonste l l ing is . Men maakt een onderscheid tussen vier categor ieën 
wereldtentoonstellingen, te weten universele, die van de eerste en die van de tweede categorie 
en gespecialiseerde. De door de BIE erkende wereldtentoonstellingen mogen geen 
commercieel karakter hebben en moeten langer dan drie weken duren. De organisatie is 
officieel in handen van de staat en de uitnodigingen naar andere landen dienen dan ook via de 
diplomatieke weg te lopen. Een wereldtentoonstelling moet minstens één keer in de vijf jaar 
worden gehouden. 

25.5 Wereldtentoonstelling Hannover 

Van 1 juni tot en met 31 oktober 2000 vond in Hannover de eerste wereldtentoonstelling in 
Duitsland plaats. Het thema was: ‘Mensch, Natur und Technik: Eine neue Welt entsteht’. Dit 
sloot aan bij de ideeën van Agenda 21; een actieprogramma dat door de VN was opgesteld 
tijdens de Conferentie over duurzame ontwikkeling in 1992 te Rio de Janeiro. Onder de 
noemer ‘duurzaamheid’ werden in Hannover vele zaken gerangschikt die deze naam 
nauwelijks verdienen. Zo waren bijvoorbeeld veel paviljoens allesbehalve duurzaam, omdat 
ze slechts voor de periode van de tentoonstelling waren gemaakt. Het tentoonstellingscomplex 

!  3



van Hannover was 160 hectaren groot en lag ten zuiden van de stad. Ongeveer 180 landen 
leverden een bijdrage. Meer dan 50 landen bouwden een eigen paviljoen; de andere 
presenteerden zich in grote, gemeenschappelijke tentoonstellingshallen. De 
stedenbouwkundige structuur van het Expo 2000-gebied was rationeel en rechthoekig. De 
hoofdvorm bestond uit een rasterpatroon. De stedenbouwkundigen Speer en Höf hadden het 
gebied in tweeën gesplitst; de scheiding werd gevormd door een autosnelweg. Het westelijk 
deel sloot direct aan op de bestaande hallen van de Hannover Messe en het oostelijk deel werd 
nieuw ontworpen. Ondanks de aangebrachte bomenrijen, maakte het geheel toch een stenige 
en ‘hallige’ (veel hallen en weinig paviljoens) indruk. 

Architectuur 
Landenpaviljoens trekken doorgaans de meeste aandacht. Het is een mogelijkheid om een 
indruk te krijgen van de ontwikkelingen in het betreffende land aan de hand van het 
tentoongestelde. Maar dat niet alleen; de landenpaviljoens zijn vaak ook vanuit 
architectonisch oogpunt zeer interessant. Ze worden meestal ontworpen door bekende 
architecten uit de betreffende landen. Zo kan men een goede indruk krijgen van de heersende 
architectuuropvattingen in de verschillende landen. In Hannover kon men kennis nemen van 
een architectonisch zeer gevarieerd geheel van landenpaviljoens. Er waren heel traditionele, 
maar ook uiterst moderne gebouwen. De paviljoens van Nederland, Zwitserland en Hongarije 
waren architectonisch zeer bijzonder. 

Holland schept ruimte 
Het populaire Nederlands paviljoen, ook wel ‘Big Mac’ genoemd, gaf een beeld van de 
manier waarop in Nederland met de schaarse ruimte wordt omgegaan. Het ontwerp van het 
bureau MVRDV was erop gericht om zichzelf ten toon te stellen. Het was het hoogste 
paviljoen van Expo 2000, paradoxaal genoeg van het platste land ter wereld. Onder het motto 
‘Holland schept ruimte’ werden op verschillende bouwniveaus de lagen van het Nederlandse 
landschap getoond: de laag voor lucht en water, de bomenlaag, de wortellaag, de bloemenlaag 
en de duinenlaag. Het hele gebouw was uiterst transparant. Om het paviljoen te bezoeken, 
moest men eerst met een lift omhoog en kon men vervolgens de trappen omlaag lopen naar de 
verschillende gelaagde landschappen van Nederland.  

Gebouw als labyrint 
Het Zwitserse paviljoen van Peter Zumthor mikte op natuurlijke schoonheid met een 
krachtige expressie. Het ging om een houtlabyrint met doorgangen, hofjes en binnenruimten 
die naar alle zijden open waren. De negen meter hoge ‘geleiders’ van deze doolhof bestonden 
uit op elkaar gestapelde stukken hout uit Zwitserland. Het paviljoen was een oord voor 
ontspanning en ontmoeting. Op plaatsen binnen de doolhof werd gemusiceerd; de klanken 
zochten hun eigen weg in de doolhof. Geen propaganda en commerciële boodschappen, maar 
ingetogenheid, iets dat Peter Zumthor in zijn architectuur op een wonderbaarlijke manier tot 
uitdrukking wist te brengen. 

Opengeslagen ui 
Het Hongaarse paviljoen had de vorm van een grote opengeslagen ui. Het geheel was 
uitgevoerd in een staalribstructuur opgevuld met houten planken. Het was een ontwerp van de 
architect Györg Vadász. De open binnenruimte vormde een ‘Spektakelraum’. De 
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binnenwanden waren voorzien van grote luiken die geopend konden worden. Wanneer deze 
luiken open stonden, werden televisieschermen zichtbaar. Door beeld- en geluidpresentaties 
fungeerde de ruimte als ‘informatie-cour’. De eigenlijke expositie was in de tussenwanden 
van het gebouw ondergebracht. 

Themapark 
Naast de landenpaviljoens en de grote tentoonstellingshallen was er ook een groot themapark. 
In vijf grote hallen konden de bezoekers de toekomst zien, ruiken, horen, proeven en mede 
gestalte geven. Zij konden kennis nemen van, maar ook meewerken aan de oplossing van 
huidige en toekomstige wereldproblemen. Het gebeuren rondom de wereldtentoonstelling 
beperkte zich niet tot Hannover. Ook in andere steden werden ondersteunende of met de 
thematiek verbonden evenementen georganiseerd. De organisatie van Expo 2000 maakte via 
internet kenbaar dat het om meer dan 700 initiatieven ging, waarvan ongeveer 280 in 
Duitsland. 

25.6 Crisis tijdens en na Expo 

Van de aanvankelijk verwachte 40 miljoen bezoekers, heeft Expo 2000 er niet meer dan 25 
miljoen over de vloer gekregen. De marketingafdeling van Expo 2000 startte in augustus met 
een publicitaire reddingsactie. Er werd een campagne opgezet van DM 70 miljoen om op die 
manier een veel grotere financiële catastrofe te voorkomen. Televisiecommercials, 
reclameposters, paginagrote advertenties in binnen- en buitenlandse kranten zouden de 
bezoekersaantallen moeten opvoeren. Bovendien werd besloten om de entreeprijzen te 
verlagen, zodat de financiële drempel om de tentoonstelling te bezoeken lager zou zijn. 
Deutsche Bahn en Lufthansa klaagden steen en been over de tegenvallende aantallen reizigers 
naar de Expo. In een artikel in de Nederlandse Staatscourant merkte de correspondent op dat 
restauranthouders bedorven voorraden weggooiden en de uitbaters van souvenirshops 
mistroostig keken naar bergen onverkochte prullaria. Enkele shops hadden de deuren zelfs al 
vroegtijdig gesloten. Tijdens mijn bezoek kreeg ik de indruk dat men zich vergist had in de 
naam en dat men beter had kunnen spreken van Imbiss 2000. Men struikelde namelijk over de 
worsten-, hamburgers-, ijs- en frisdranktentjes. 

De crisis eindigde niet toen de tentoonstelling afgelopen was, maar zette zich ook nog daarna 
door. Recent heb ik het gebied opnieuw bezocht. Waar destijds vele duizenden mensen zich 
vergaapten aan landenpaviljoens, is nu nog slechts stilte en leegte te vinden. De zone waar 
destijds de landenpaviljoens gegroepeerd waren, heeft nu de vorm aangenomen van een 
ruïneveld. Enkele paviljoens staan nog overeind; een enkel functioneert nog, maar de meeste 
zijn simpelweg verdwenen. Van het Zwitserse paviljoen is niets meer over. Ook de 
aangrenzende paviljoens zijn met de grond gelijk gemaakt. Om de paar overgebleven 
paviljoens te behouden, worden acties ondernomen. Maar het resultaat hiervan is gering. Het 
blijkt verschrikkelijk moeilijk om de overgebleven paviljoens in deze Expo-spookstad een 
nieuwe bestemming te geven. Het markante Hongaarse paviljoen staat weliswaar nog 
overeind, maar het grote bord bij de voormalige ingang, geeft aan dat alle ruimte nog te huur 
is. Ook van de ambities om het Nederlandse paviljoen te transformeren tot een 
publiekscentrum voor regeneratieve energie is tot dusverre (nog) niets terecht gekomen. Het 
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paviljoen ligt er als een karkas bij: uitgekleed, kaal en verlaten. De hoge hekken eromheen 
suggereren dat het gebouw in quarantaine is. Het eco-gebouw is teruggegeven aan de natuur: 
de vogels vliegen er vrij rond, hebben zich genesteld in de bomen op de verdieping en hun 
tsjilpen is het enige teken van leven. 

  
25.7 Noodzaak van een wereldtentoonstelling? 

Is het fenomeen ‘wereldtentoonstelling’ op zijn retour? De laatste jaren wordt steeds meer 
kritiek geleverd op de wereldtentoonstellingen. Men vraagt zich af of deze nog wel van deze 
tijd zijn. Zijn er tegenwoordig niet zo veel andere manieren om op de hoogte te geraken van 
ontwikkelingen in andere landen? Is een kostbare, geconcentreerde presentatie nog wel 
nodig? We leven immers in een tijd waarin afstanden niet meer bestaan en de hele wereld 
virtueel te bezoeken is. Via de computer kan men een reis rond de wereld maken met alle erbij 
horende beelden. Natuurlijk mist men daarbij de ambiance van een reëel bezoek, maar daar 
staat tegenover dat men in heel weinig tijd, tegen geringe kosten de hele wereld kan 
bezoeken. Desondanks worden wereldtentoonstellingen georganiseerd. Kennelijk is het voor 
landen interessant om eraan deel te nemen, zelfs in de tijd van cyberspace. De Groenen in 
Duitsland kwalificeerden de wereldtentoonstelling in Hannover als een industriële beurs van 
het grootkapitaal. Andere critici zien dit evenement als niets anders dan een middel voor 
landen om elkaar af te troeven. Ze dragen slechts bij aan de bevordering van internationale 
wedijver. Het unieke van het evenement is al lang achterhaald, nu concurrerende initiatieven 
e e n g r o t e b e l a n g s t e l l i n g g e n i e t e n , b i j v o o r b e e l d O l y m p i s c h e S p e l e n , 
wereldkampioenschappen, filmcompetities, songfestivals, culturele hoofdsteden, Sails, 
Floriades, enzovoort.  

25.8 Slot 

Vanuit architectonisch oogpunt zijn wereldtentoonstellingen doorgaans echter interessant. 
Men kan kennis nemen van (top)prestaties van (internationaal) vermaarde architecten. 
Wereldtentoonstellingen zijn dan ook vaak een architectonisch pretpark. Veel architecten 
worden onrustig wanneer een dergelijke tentoonstelling op stapel staat. Het bezoek aan de 
Expo is voor deze categorie beroepsbeoefenaren een ‘must’. Dit niet tegenstaande, of juist 
vanwege het feit dat veel gebouwen slechts tijdelijk zijn. Ze worden enkele maanden voor de 
aanvang uit de grond gestampt, om vervolgens een dag na afloop onder de slopershamer te 
verdwijnen of als een pakket te worden verkocht aan een gegadigde. Architecten sloven zich 
bij expo’s vaak uit in originaliteit. Ze willen laten zien dat ze vernieuwend zijn, dat ze 
internationaal tot de ‘avant garde’ behoren of dat ze binnen de tradities van het land tot 
verrassende vernieuwingen kunnen komen. Boeiend is ook dat paviljoens zich lenen voor de 
toepassing van nieuwe constructietechnieken en bouwmaterialen. Dit heeft ertoe geleid dat 
bepaalde gebouwen zelfs de trendsetter zijn geworden voor nieuwe toepassingen op grote 
schaal. Om een paar voorbeelden te noemen: de staal- en glasconstructie van Crystal Palace 
tijdens de expo van 1851 (door brand verwoest in 1936); de stalen Eiffeltoren van de expo te 
Parijs in 1889; het markante Atomium van de expo Brussel 1958; de elegante bruggen van 
Calatrava bij de expo van 1992 te Sevilla en het Portugese paviljoen van Alvaro Siza tijdens 
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de expo 1998 te Lissabon. Een groot voordeel van de expo’s is dat ze de 
architectuurontwikkelingen stimuleren en dat ze gebouwen achterlaten waarover soms nog 
decennia lang wordt nagepraat. Een bijkomend voordeel van de expo’s is dat ze veelal een 
infrastructuur achterlaten die de basis vormt voor nieuwe woonwijken of zakencentra. Zonder 
de expo waren deze vaak moeilijker van de grond gekomen. Of deze voordelen nu en op 
termijn opwegen tegen de genoemde nadelen, zal de toekomst moeten uitwijzen.  
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Nawoord 

We zijn aan het einde gekomen van onze kleine tocht door de geschiedenis van de bouwkunst. 
We hebben projecten de revue laten passeren die als illustratie kunnen worden gezien van de 
verschillende stromingen in de architectuur. We hebben daarbij aandacht geschonken aan de 
strijd die zich rondom die projecten heeft afgespeeld. De strijd verschilde per project, zowel 
qua onderwerp als qua intensiteit. De gebruikelijke manier van kijken naar architectuur werd 
daarmee doorbroken. Niet alleen de schoonheid van de projecten speelde een rol, maar ook de 
spanningen en conflicten eromheen werden in beeld gebracht. De met architectuurprojecten 
samenhangende strijd moet men overigens zeker niet alleen negatief beoordelen. Strijd heeft 
in de maatschappij ook positieve functies: het stimuleert partijen om hun best te doen, om 
zich maximaal in te zetten en om het beste uit de eigen persoon te halen. Strijd kent dus niet 
alleen negatieve, maar ook positieve kanten. 

Bij de beschrijving van de projecten moest ik vaker denken aan het boek van Paulo Coelho, 
getiteld 'De pelgrimstocht naar Santiago'. In dit boek somt hij de levenslessen op die mensen 
(kunnen) opdoen wanneer ze op pelgrimstocht gaan. Ze leren omgaan met de verschillende 
aspecten en dimensies van het bestaan: met wreedheid, liefde, geestdrift, deugden, 
ondeugden, gehoorzamen, waanzin, ziekte en bijvoorbeeld dood. De pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostela is de queeste naar eigen falen en redding, een zoektocht naar 
zelfverwerkelijking. Vooral een passage aan het einde van het boek had mijn speciale 
aandacht. Deze heeft betrekking op het leren door te onderwijzen. Ze sprak mij erg aan, 
omdat ik zelf vele tientallen jaren heb gedoceerd. Coelho beschrijft op een compacte en 
overtuigende wijze wat de relatie tussen leren en onderwijzen is. Hij laat de begeleider van de 
pelgrimstocht namelijk het volgende zeggen: 'Het geheim is dat je alleen maar kunt leren als 
je onderwijst. We hebben samen de Vreemde Weg naar Santiago gelopen, maar terwijl jij de 
gebruiken leerde, leerde ik de betekenis ervan kennen. Door ze jou uit te leggen, leerde ik ze 
zelf pas echt. Door gids te worden vond ik mijn eigen weg.' Zo is het mij ook vergaan.  

In dit boek heb ik geprobeerd om uit te leggen dat architectuur omgeven is met strijd. Door 
projecten verspreid over Europa en over verschillende perioden uit de westerse geschiedenis 
te behandelen, leerde ik ze zelf pas ‘echt’ kennen. Kennelijk moet je gids worden om de eigen 
weg te vinden, hoe paradoxaal dit ook moge klinken. Ik heb in het onderwijs vaker gezegd dat 
studenten de stof pas echt leren kennen als ze er zelf een voordracht over moeten houden. Dan 
leren ze wat er vereist is aan voorbereiding, wat het verschil is tussen hoofd- en bijzaken, wat 
de meest zinvolle sequentie van behandeling is, welke details aandacht verdienen en wat 
goede voorbeelden zijn. Vaak genoeg heb ik gedacht dat het beter zou zijn om van rol te 
wisselen: ik in de collegebank en de studenten als docent. Praktische bezwaren maakten deze 
werkwijze veelal onmogelijk, maar toch blijf ik van mening, dat deze aanpak het beste zou 
zijn, zowel voor de docent als voor de student. Wat is de bedoeling van deze opmerking in het 
kader van dat boek? Ik zou iedereen die mij tot hier heeft gevolgd, willen vragen om zelf 
architectuurprojecten te selecteren en ze te analyseren vanuit de strijdoctogoon die ik als 
hulpmiddel voor de analyse naar voren heb gebracht. Maar tegelijkertijd zou ik willen vragen 
om eventueel andere analysekaders aan te dragen die mogelijk (nog) geschikter zijn om de 
projecten te analyseren. Als mijn missie geslaagd is, dan voelt iedere lezer zich daartoe nu 
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uitgedaagd. Ik ben benieuwd naar de resultaten daarvan en hoop nog eens te vernemen 
waartoe dit alles heeft geleid!
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Strijdpunten in de architectuur 

Strijdpunt 1. Ideeënstrijd 
Over Stonehenge wordt al eeuwen gestreden. Over wie het heeft gebouwd? Over hoeveel 
generaties eraan gewerkt hebben? Over hoe het mogelijk is geweest dat zulke zware stenen 
daar terecht zijn gekomen? Er wordt ook nog steeds gestreden over wat nu eigenlijk de functie 
van het complex was? Was het een Romeinse tempel of kwamen de Druïden daar bij elkaar? 
Was het een cultusplaats en zijn er mogelijk zelfs mensen geofferd? Was het een prehistorisch 
observatorium? Archeologische opgravingen gedurende de laatste decennia hebben veel 
mythen ontmaskerd, maar veel strijdpunten zijn gebleven. De strijd heeft overigens niet alleen 
betrekking op het verleden van Stonehenge, maar ook op de toekomst. Hoe kan men dit 
waardevolle culturele erfgoed voor een breed publiek toegankelijk maken en tegelijkertijd 
vermijden dat er erosie optreedt door een massale toeloop van dagjesmensen? 

Strijdpunt 2. Product-processtrijd 
Een berucht strijdpunt in de architectuur is de kloof tussen de schoonheid van een 
architectonisch product en de discutabele manier waarop het product tot stand is gekomen. 
Kan een gebouw nog mooi worden genoemd, als men weet met hoeveel bloed, zweet en tranen 
het tot stand is gekomen? Hoeveel mensen hebben het leven gelaten bij de bouw van grootse 
projecten? De antieke Grieken zetten voor de bouw van hun tempels slaven in. Tirannen lieten 
het zware werk vooral verrichten door slaven die als oorlogsbuit gevangen waren genomen. 
Dat gebeurde ook in Agrigento in Zuid-Sicilië, een van de koloniën van de oude Grieken. De 
slaven zijn in een van de tempels uitgebeeld als atlanten. Zij torsen eeuwig de door de 
overwinnaars op hun schouders gelegde last.  

Strijdpunt 3. Behoudstrijd 
Wat te doen met archeologische restanten? Zijn ze een sta-in-de-weg voor nieuwe 
ontwikkelingen of kunnen ze juist als vertrekpunt voor een nieuwe toekomst van een gebied 
worden gezien? Moeten ze bewaard blijven in de gevonden toestand of is het ook denkbaar 
dat ze onderdeel worden gemaakt van iets nieuws? Het bodemarchief is rijk aan waardevolle 
informatie. Men moet daar uiterst zorgvuldig mee omgaan. Van de andere kant mag er best 
een beetje durf zijn om restanten uit het verleden toekomstgericht door te laten functioneren. 
Dat vraagt om een wat vrijere manier van omgaan met de bodemschatten. Groeperingen in de 
samenleving hebben differentiële belangen bij het behoud van monumenten onder en boven de 
grond. De strijd speelt zich veelal af tussen groepen die het cultuurhistorisch waardevolle 
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willen behouden en die welke prioriteit geven aan economisch gewin. Een belangrijke 
overweging in deze strijd is dat wat verloren gaat, nooit meer terugkeert. Met andere 
woorden, alvorens het culturele erfgoed aan te tasten, dient men zich minstens twee keer te 
bezinnen. 

Strijdpunt 4. Geloofsstrijd 
De geschiedenis is een continue strijd tussen bevolkingsgroepen. Religie heeft daarbij altijd 
een belangrijke rol gespeeld. Veel oorlogen hebben direct of indirect met verschillen in geloof 
te maken. De profeet Mohammed voelde zich geroepen om andere delen van de wereld tot de 
Islam te bekeren. De Nasriden, een van de Islamitische stammen, veroverden Spanje en een 
deel van Zuid-Frankrijk. Uiteindelijk werden ze door de Katholieke Koningen verdreven en 
kwamen de gebieden weer in handen van de Christenen. Een beruchte kwestie is: hoe om te 
gaan met restanten van de vroegere cultuur? Vaak worden de sporen van de overwonnen 
cultuur uitgewist. Soms krijgen de gebouwen een andere functie en worden de symbolen van 
de vroegere cultuur verwijderd. Het komt ook voor dat men de schoonheid van de gebouwen 
van de overwonnen cultuur respecteert en daarnaast een groots gebaar van de nieuwe 
machthebbers plaatst. Dit laatste is het geval geweest in Granada, waar Karel V een groot 
Renaissance-paleis liet bouwen, te midden van de filigrane architectuur van de Nasriden. 

Strijdpunt 5. Familiestrijd 
Architectuur is de zichtbare kant van macht in de samenleving. Wie het voor het zeggen heeft, 
kan bouwen wat hij wil. Dat was vroeger zo en is nu ook nog het geval, zij het met allerlei 
wettelijke beperkingen. Architectuur wordt vaak gebruikt als symbool van macht. Men bouwt 
groots, gedurfd en duur. Het resultaat moet imponeren. Dat was zo in de klassieke Oudheid, in 
de Middeleeuwen en is ook nu nog het geval. De opkomst van rijke families in Noord-Italië 
aan het einde van de Middeleeuwen leidde tot een fascinerende illustratie van 
architectonische wedijver. Families probeerden elkaar de loef af te steken door steeds hogere 
torens te bouwen. San Gimignano is nog altijd het fraaie voorbeeld van de toenmalige 
familierivaliteit. Gebouwen die naar de hemel reiken, zijn er in allerlei maten en soorten. De 
hedendaagse wolkenkrabbers zijn varianten op een thema dat uit de geschiedenis overbekend 
is. De strijd is wie komt het hoogste, letterlijk en figuurlijk. 

Strijdpunt 6. Voltooiingstrijd 
Er zijn nogal wat gebouwen die een lange bouwgeschiedenis kennen. Aan kathedralen werd 
vaak eeuwen gewerkt. Een berucht strijdpunt daarbij is of men moet vasthouden aan de 
oorspronkelijke plannen of dat men juist nieuwe opvattingen moet doorvoeren. De bouw is 
wel eens stilgelegd, omdat het geld ontbrak of dat het gebouw niet meer nodig was. Jaren 
later is men echter van mening dat het gebouw alsnog moet worden voltooid. Moet men dan 
teruggrijpen op de oorspronkelijke plannen? Moet men juist voor een volledig nieuwe 
invulling kiezen? Moet men oud en nieuw op een spannende manier met elkaar verweven? 
Met andere woorden, wat moet daarbij het uitgangspunt zijn? In Mechelen stond men voor de 
vraag: wat te doen met de gotische aanzet van het Paleis van de Grote Raad? Het gebouw 
heeft de functie waarvoor het bedoeld was nooit vervuld. Het is eeuwen lang in onvoltooide 
staat gebleven. Plotseling deed zich de mogelijkheid voor om het gebouw alsnog te voltooien, 
daarmee ontstond overigens ook weer een strijd over de bestemming. Het is in neogotische 
stijl voltooid en is nu onderdeel van het stadhuis.  
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Strijdpunt 7. Verdedigingsstrijd 
Om zich te verdedigen tegen aanvallen van buiten zijn steden in de loop der eeuwen versterkt. 
Aanvankelijk gebeurde dat door middel van een eenvoudige palissade. Later kwamen er 
stenen muren en stadspoorten, en weer later aarden verdedigingswerken. De oppervlakte van 
het aarden verdedigingsstelsel, met inbegrip van de voorwerken, was vaak een veelvoud van 
het te verdedigen gebied. Deze ingrepen hebben destijds het aanzien en de vorm van de stad 
drastisch veranderd. Wat toen een inbreuk was, werd later gezien als een belangrijk 
structuurkenmerk, met als gevolg dat men hechtte aan het behoud ervan. Toen de 
vestingstatus van steden werd opgeheven, zijn heel wat verdedigingswerken geslecht. Door 
toedoen van het particuliere initiatief is bereikt dat sommige vestingplaatsen nog tamelijk 
gaaf zijn. Dat geldt ook voor Willemstad. In het begin van de twintigste eeuw dreigde de 
vesting verloren te gaan, maar dankzij de strijd van het particuliere initiatief is dat 
voorkomen.  

Strijdpunt 8. Wederopbouwstrijd 
Calamiteiten leveren, behalve negatieve effecten, vaak ook onvermoede kansen op. Wanneer 
door een aardbeving, overstroming, stadsbrand of oorlogshandelingen gebouwen verloren 
gaan, komt men voor een wederopbouwopgave te staan. Iets of iemand wordt als 
verantwoordelijke voor het herstel aangewezen. Dat kan een commissie zijn, een supervisor of 
een willekeurige architect. Een strijdpunt daarbij is de ruimte die zo een commissie of 
persoon wordt gegund. Wanneer de verantwoordelijke een uitgesproken opvatting heeft (bij 
voorbeeld wat betreft de bouwopgave en de bouwstijl), dan kan dat tot felle discussies leiden 
met de autoriteiten, met vakgenoten en met de burgerij. Na de Londense stadsbrand van 1666, 
kreeg Wren de taak om het verwoeste stadsdeel opnieuw te bouwen. Een essentieel onderdeel 
van dat plan was de nieuwbouw van de St Paul’s Cathedral. In dit ontwerp is de invloed van 
Palladio goed te herkennen; een invloed die destijds niet door iedereen werd gewaardeerd. 

Strijdpunt 9. Goede smaakstrijd 
In de geschiedenis komt men extravagante types tegen. Zij hebben eigenzinnige opvattingen 
en een aparte smaak. Soms laten zij zich inspireren door wat uit het buitenland komt. De 
voorliefde voor een of andere vorm van exotisme brengt ze overigens in conflict met 
vertegenwoordigers van de gangbare smaak. Indien ze voldoende macht hebben, weten ze hun 
droom te realiseren. Er worden kosten noch moeite gespaard. Het uiteindelijke resultaat is 
evenwel dat het gebouw imposant en duur oogt, maar tegelijkertijd als protserig en weinig 
authentiek over komt. Zulk een panache is in Brighton tot stand gekomen, als gevolg van de 
praalzucht van de Prince Regent. Als er ergens een plaats is waar men kan twisten over 
‘smaak’ in de architectuur, dan is het wel in deze badplaats.  

Strijdpunt 10. Arbeidersstrijd 
Architecten worden door opdrachtgevers ingehuurd om ontwerpen te maken. Zij stellen zich 
doorgaans dienstbaar op ten aanzien van hun opdrachtgever. Soms verkeren ze in de 
gelukkige omstandigheid dat er een verlichte geest is die een bepaald ideaal nastreeft. Dat 
biedt de architect de mogelijkheid om met een bijzondere visie op de proppen te komen. In de 
beginperiode van de industrialisatie van de samenleving, waren er ondernemers die sociale 
bewogenheid en persoonlijk gewin op een handige manier met elkaar wisten te verbinden. In 
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de Borinage gaf de industrieel Henri De Gorge aan architecten de opdracht om een 
gebouwencomplex met arbeiderswoningen te ontwerpen. Het is een van de eerste voorbeelden 
van de strijd om voor de arbeidende klasse een menswaardige woon- en werkomgeving te 
creëren.  

Strijdpunt 11. Samenwerkingsstrijd 
Het lijkt zo eenvoudig: bouw een theater op die en die plaats. Maar welk theater moet het 
worden? Voor hoeveel mensen? Wat moet allemaal in het theater worden ondergebracht? 
Welke sfeer moet het uitstralen? Hoe moet het gebouw zich presenteren? Welke eisen worden 
gesteld aan akoestiek, aan licht en aan techniek? Iedere architect weet dat de opgave om een 
theater te ontwerpen niet tot de eenvoudigste behoort. Een dergelijke opdracht wordt dan ook 
niet zo maar verleend. Er gaat meestal een prijsvraag aan vooraf. Een jury moet oordelen, 
leden van de jury hanteren uiteenlopende criteria, een jury komt er niet uit, architecten 
worden bij elkaar gebracht om samen plannen verder uit te werken. Kortom, bij dit soort 
opgaven zijn er talrijke twistpunten. Ook bij het Burgtheater in Wenen heeft zich een dergelijk 
type strijd afgespeeld. Eén van de ontwerpers, de bekende Gottfried Semper, hield het 
allemaal voor gezien en trok zich uit het project terug. 

Strijdpunt 12. Competitiestrijd 
De opkomst van de moderne democratieën gaf architecten de kans om plannen te maken voor 
parlementsgebouwen. In zulke gebouwen zouden volksaard, nationale identiteit en 
democratische ambities tot uitdrukking moeten komen. De vormgeving van deze principes kon 
op allerlei manieren plaatsvinden, met als gevolg dat er over vrijwel alle plannen op dit 
gebied veelvuldig en indringend gestoeid is. De strijd speelde zich niet alleen af tussen 
opdrachtgever en architect, maar soms bemoeide zich zelfs het hele volk ermee. In Hongarije 
won Imre Steindl de prijsvraag over het parlementsgebouw. Het ontwerp was – wat het 
uiterlijk betreft – geïnspireerd op het Engelse parlementsgebouw. Omdat de keuze niet zo 
eenvoudig was geweest, heeft men de gebouwen die de tweede en derde prijs wonnen ook 
maar gerealiseerd en wel in de directe omgeving van de prijswinnaar.  

Strijdpunt 13. Erkenningstrijd 
Een profeet wordt zelden in eigen land geëerd. De architect Mackintosh heeft dat aan den 
lijve ondervonden. Gedurende zijn hele leven heeft hij gesmacht naar erkenning en respect. 
Deze kreeg hij wel in het buitenland, maar in eigen land bleef hij ervan verstoken. In het 
buitenland was hij een gevierde architect. Hij werd uitgenodigd voor lezingen, exposities en 
voor ateliers. In Schotland kreeg hij weliswaar al op jonge leeftijd een prestigieuze opdracht, 
namelijk het ontwerp voor de Glasgow School of Art, maar met het klimmen der jaren (en een 
zekere verzuring ten opzichte van anderen) namen de opdrachten af. Uiteindelijk verliet hij 
het land en ging hij zich in Zuid-Frankrijk toeleggen op kunstnijverheid. Hij heeft steeds het 
gevoel gehad een miskend genie te zijn. 

Strijdpunt 14. Acceptatiestrijd 
Soms zijn er in de architectuur doorbraken die voortvloeien uit technische innovaties. Nieuw 
bouwmateriaal bijvoorbeeld, kan bestaande ontwerppraktijken op zijn kop zetten. Dat was 
ook het geval bij de introductie en verspreiding van het gewapend beton. Er zijn weinig 
bouwmaterialen die een zo grote invloed op de bouw hebben gehad, als het gewapend beton. 
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Maar voordat een nieuw bouwmateriaal op grote schaal wordt geaccepteerd, moet het 
bewezen hebben talrijke voordelen te hebben. Het moet goedkoper zijn, het moet sterker zijn, 
duurzamer en men moet mogelijkheden krijgen die met ander bouwmateriaal ondenkbaar 
zijn. Auguste Perret, afkomstig uit een aannemersbedrijf, heeft zijn hele leven lang 
zendingswerk gedaan om gewapend beton in de bouw geaccepteerd te krijgen. Dat was zeker 
in Frankrijk met zijn rijke traditie op het gebied van natuursteen geen eenvoudige opgave. Hij 
zag na verloop van jaren zelfs kans om ‘bruut’ beton toe te passen bij gebouwen die van 
oudsher van natuursteen werden gemaakt. 

Strijdpunt 15. Overlevingsstrijd 
Moeten kunstenaars hun eigen leven leiden en zich niet te zeer met de bestaande 
machthebbers vereenzelvigen? Hoe zit dat met architecten die vaak in opdracht werken en op 
die manier gemakkelijker ‘vuile handen’ maken? Soms beweren kunstenaars dat het voor de 
creativiteit van hun werk goed is als ze niet te zeer door weelde worden afgeleid. Soms zoekt 
men elkaar op en probeert in een kunstenaarskolonie tot optimale prestaties te komen. Maar 
zonder een minimuminkomen lukt het niet, ook niet voor architecten. Een enkele keer was een 
architect lid van een kunstenaarskolonie. Dat was onder andere het geval met Bernhard 
Hoetger. De koffiehandelaar en mecenas Roselius zorgde ervoor dat de kunstenaars 
opdrachten kregen om in hun levensonderhoud te voorzien. Dankzij dit initiatief kunnen we de 
producten van het expressionisme zien in Worpswede en in de Böttcherstrasse te Bremen. 

Strijdpunt 16. Schoolstrijd 
Er is geen architectuur-opleiding die aanleiding is geweest tot zoveel discussie als het 
Bauhaus. In de twaalf jaren van haar bestaan heeft deze school met enorm veel problemen te 
maken gehad. Tot stand gekomen vlak na de Eerste Wereldoorlog te Weimar, moest ze een 
paar jaar later al verdwijnen omdat het gemeentebestuur de financiële bijdrage aanzienlijk 
terugbracht. Als nieuwe vestigingsplaats werd voor Dessau gekozen. Hier kwam het nieuwe, 
opzienbarende gebouw terecht, dat in alle opzichten als modern kon worden beschouwd. Er 
was sprake van een strak curriculum, dat aanvankelijk vooral door het ambacht werd 
beheerst en later een ommezwaai maakte in de richting van de industriële vormgeving. De 
architectuurafdeling stond onder leiding van grote architecten als Walter Gropius en Mies 
Van der Rohe. Onderlinge conflicten, maar vooral ook conflicten met het opkomend nationaal 
socialisme, zorgden voor een onhoudbare toestand. De school werd in Dessau opgeheven en 
naar Berlijn verplaatst, waarna ze ophield te bestaan. 

Strijdpunt 17. Verwerpelijke architectuur-strijd 
Moeten gebouwen van verwerpelijke regimes bewaard blijven of moeten ze zo snel mogelijk 
worden afgebroken? In de loop van de geschiedenis zijn heel wat gebouwen van 
onwelgevallige regimes verdwenen door oorlogshandelingen of door latere vernietiging. Men 
wilde niet graag via de gebouwen herinnerd blijven aan een ongelukkige periode uit de 
geschiedenis. Toch is op die manier veel cultureel erfgoed verloren gegaan, waarvan latere 
generaties vinden dat dit buitengewoon jammer is. Dat is ook het geval met nationaal-
socialistische en fascistische architectuur. Veel werken van Speer zijn vernield en blijven nog 
slechts in herinnering via foto’s, films en ander documentatiemateriaal. In Como staat het 
Casa del Fascio dat Terragni ontwierp in opdracht van de fascistische partij. Door de 
rationalistische grondslag van de architectuur oogt het gebouw minder fascistisch, wat 
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mogelijkerwijs aan het behoud ervan heeft bijgedragen. Het is nu het onderkomen van de 
financiële politie. 

Strijdpunt 18. Getallenstrijd 
In hoeverre is architectuur te beschouwen als een toepassing van enkele algemene wiskundige 
beginselen? Zijn er bepaalde getallenverhoudingen waarmee in de vormgeving rekening moet 
worden gehouden? Zijn dat verhoudingen die tijdloos zijn? Al vanaf de Oudheid wordt 
gedacht dat er vaste verhoudingen in de architectuur dienen te bestaan. Schoonheid is de 
resultante van bepaalde welgedefinieerde verhoudingen tussen lengte, breedte en hoogte, 
tussen open en gesloten, tussen binnen en buiten en dergelijke. Architecten dienen deze 
getallen te kennen en systematisch toe te passen. Dom Van der Laan ging uit van het 
plastische getal; een stelsel van verhoudingen in de driedimensionale ruimte. Een voorbeeld 
van de toepassing van deze tamelijk formele architectuurleer is de abdijkerk Mamelis niet al 
te ver van Vaals. Daar kan men zien hoe architectuur een spel is van getalsverhoudingen. Niet 
iedere architect deelt deze opvatting. De meeste architecten zijn vrijer in hun opvattingen om 
met verhoudingen om te gaan.  

Strijdpunt 19. Ambitiestrijd 

Sommige architecten hebben meer ambities dan enkel een gebouw ontwerpen. Zij zoeken dan 
naar mogelijkheden om hun ideeën, ook in ruimere stedenbouwkundige zin, te verwezenlijken. 
Voor nogal wat architecten is het een teleurstelling wanneer ze ontdekken dat hun grootse 
plannen niet worden overgenomen. Aalvar Aalto is een Finse architect die een grote stempel 
heeft gedrukt op het uiterlijk van de stad Helsinki. Het meest indrukwekkende voorbeeld is het 
Finlandiahuis. Maar dit gebouw was slechts een onderdeel van een veel groter plan voor de 
ontwikkeling van het centrum van Helsinki. Kennelijk was het stedenbouwkundige plan té 
ambitieus, want het is de ijskast ingegaan. De laatste jaren zijn in het oorspronkelijke 
plangebied echter gebouwen tot stand gekomen die doen vermoeden dat Aalto’s 
stedenbouwkundig plan wel weer als inspiratiebron heeft gefungeerd. 

Strijdpunt 20. Participatiestrijd 
Even Apeldoorn bellen!; zo luidt de spreuk van een grote verzekeringsmaatschappij. Niet 
alleen de leuze is bekend, ook het gebouw waarin deze maatschappij is gehuisvest. 
Architecten moeten in hun plannen een antwoord geven op de wensen van de opdrachtgever 
en op de verlangens van gebruikers. Hoe eenvoudig dit lijkt, zo moeilijk is dat in de praktijk. 
Sommige architecten hechten helemaal niet zo aan participatie en inspraak van gebruikers. 
Zij denken dat ze het zelf weten en stellen de gebruikers wel op de hoogte van hun 
oplossingen. In de periode van de democratiseringsgolf waren er architecten die 
gebruikersparticipatie stimuleerden. Hiertoe behoorde onder andere Herman Hertzberger. Hij 
zag het grote kantoorgebouw als een kleine stad, waarvan hij de hoofdstructuur moest 
bepalen en de individuele werknemers zelf voor de invulling moesten zorgdragen. Hoewel 
veel van de toenmalige gebruikerswensen in het plan vertaald zijn, hebben later allerlei 
veranderingen in het gebouw plaatsgehad en vinden er nog plaats, waarbij de vraag aan de 
orde komt of dit alles niet als een aantasting van het oorspronkelijke idee moet worden 
gezien?  
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Strijdpunt 21. Duurzaamheidstrijd  
Architecten moeten - net als alle andere mensen – rekening houden met het milieu. Toch 
waren weinig architecten op de hoogte van de wijze waarop zij via hun ontwerpen natuur en 
milieu zouden kunnen ontzien. Enkele pioniers op dit gebied hebben via voorbeelden laten 
zien dat architecten door bewuste materiaalkeuze, specifieke bouwvormen en uitgekiende 
voorzieningen de milieulast kunnen verminderen. Om duurzaam bouwen meer kans te geven, 
zijn speciale stimuleringsprogramma’s in het leven geroepen. In een aantal plaatsen zijn 
experimenten opgezet met bouwen en wonen op ecologische basis. Eén van de 
initiatiefnemers op dit gebied was de gemeente Alphen aan den Rijn die, samen met het 
Bouwfonds, een experimentele wijk bouwde om ervaringen op te doen met allerlei manieren 
om natuur en milieu te sparen. Daartoe werd een stedenbouwkundig plan ontwikkeld door 
Lucien Kroll en werden meerdere architectenbureaus uitgenodigd om plannen te ontwikkelen. 
Het project is uitvoerig begeleid door bewonersonderzoek. Daaruit blijkt dat er tussen leer en 
praktijk toch een (grote) kloof bestaat.  

Strijdpunt 22. Memoriestrijd 
Hoe shockerend mag architectuur zijn? Moet de architectuurtaal aansluiten bij de directe 
omgeving of mag het daar volledig van afwijken? Speciale opgaven zorgen vaak voor 
bijzondere oplossingen. Architectuur hoeft niet alleen te bevestigen, ze mag ook confronteren. 
Bepaalde vormen kunnen zelfs zo afwijkend zijn dat men op zoek moet gaan naar de diepere 
betekenissen erachter. De architectuur noopt tot het vinden van het verhaal achter het 
gebouw. Daniel Libeskind heeft in Osnabrück een nieuwe vleugel aan het bestaande museum 
toegevoegd. Het gebouw is niet te begrijpen zonder zich te verdiepen in alles wat te maken 
heeft met het lot der Joden, vooral in de twintigste eeuw. Wanneer men de wanhoop en angst 
van het slachtoffer van de holocaust kent, dan kan men de deconstructieve vormen van het 
gebouw beter begrijpen. De shock is er niet minder om. 

Strijdpunt 23. Wet- en regelstrijd 
Architecten hebben een haat-liefde-verhouding met ambtenaren van de gemeentelijke 
administratie. Hun ontwerpen moeten worden bekeken tegen de achtergrond van vigerende 
ruimtelijke plannen en wanneer ze daarmee in strijd zijn, worden ze afgewezen. Op het gebied 
van bouwen en wonen bestaan veel wettelijke regels en andere bepalingen waarmee de 
architect geacht wordt rekening te houden. Opdrachtgevers willen vaak meer dan op de 
betreffende plek wettelijk kan, waardoor in veel plannen de maximumbepalingen als 
minimumbepalingen worden gehanteerd. Dit leidt tot felle discussies en tot aanpassingen van 
de plannen. Architecten proberen met de wet- en regelgeving op een creatieve manier om te 
gaan. Soms leidt dat tot bijzondere resultaten. Dat is bijvoorbeeld het geval in Parijs, waar 
Jean Nouvel kans zag om de bestaande bepalingen inzake het bouwen binnen de rooilijn op 
een originele manier gestalte te geven. 

Strijdpunt 24. Bouwconstructiestrijd 
Gebouwen moeten niet alleen mooi zijn, ze moeten ook constructief goed in elkaar zitten. 
Tussen architecten en constructeurs komen nogal eens spanningen en conflicten voor, omdat 
ze van andere uitgangspunten vertrekken en andere standaarden bij de planbeoordeling 
hanteren. De moderne techniek stelt architecten in staat om constructief met interessante 
oplossingen te komen. Toch zijn niet alle architecten even deskundig op het gebied van de 
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constructieleer en de techniek. Daar waar een architect in beide disciplines zijn opleiding 
heeft genoten kan dit tot boeiende oplossingen leiden. Dat is bijvoorbeeld het geval met 
Santiago Calatrava, die aantoont hoe techniek en architectuur harmonisch met elkaar in 
verband kunnen worden gebracht. Het bijzondere daarbij is dat hij zijn inspiratie vooral 
ontleent aan vormen uit de natuur. 

Strijdpunt 25. Levensduurstrijd 
Is architectuur voor de eeuwigheid bedoeld of moeten gebouwen verdwijnen op het moment 
dat ze geen functie meer hebben? Van veel gebouwen kan men zeggen dat ze nooit bedoeld 
zijn om eeuwig te zijn. Ze zijn het resultaat van een eenvoudige vraag van een opdrachtgever 
om ruimte voor een bepaalde functie te creëren. Het moet functioneel zijn, mag niet te veel 
kosten en als er geen behoefte meer aan is, mag het gesloopt worden, om eventueel plaats te 
maken voor iets anders. Bij sommige projecten is de levensduur van een gebouw wel heel erg 
kort, bijvoorbeeld bij wereldtentoonstellingen waar gebouwen vaak direct na afloop weer 
worden afgebroken. In een gunstig geval worden ze op een andere plaats opnieuw 
opgebouwd. Dit staat in schril contrast tot gebouwen uit het verleden die min of meer tijdloos 
zijn: piramides, dodentempels, godentempels, kathedralen, paleizen en dergelijke.  
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