


Doel expositie: Oog voor 
Architectuur in Europa

● De expositie ‘Oog voor Architectuur in Europa’ wil mensen 
inviteren om goed te kijken naar architectuur om zich 
heen. Niet architectuur sec, maar ‘gecontextualiseerde 
architectuur’, dat wil zeggen architectuur tegen de 
achtergrond van tijd en plaats waarin deze tot stand is 
gekomen, zich heeft ontwikkeld en functioneert. Voordat 
de verschillende perioden uit de architectuurgeschiedenis 
worden besproken aan de hand van een illustratief 
voorbeeld, wordt een octogoon gepresenteerd waarin de 
belangrijke elementen bij elkaar zijn gebracht die een 
architectonisch plan bepalen.  

● De expositie is gebaseerd op het gelijknamige boek van 
Prof. dr. Nico Nelissen ‘Oog voor Architectuur in Europa’, 
dat alhier te verkrijgen is tegen een speciale prijs van 
Euro 18,50. 

● Nico Nelissen is emeritus-hoogleraar bestuurskunde aan 
de Katholieke Universiteit Nijmegen en heeft tevens 25 
jaar gedoceerd aan de Academie van Bouwkunst te 
Maastricht. Hij schreef vele boeken op het gebied van de 
stadssociologie, stadsvernieuwing, monumentenzorg, 
welstandszorg, natuur- en milieuvraagstukken en 
bestuurskunde. Hij publiceerde talrijke artikelen in 
nationale en internationale tijdschriften en was gastdocent 
aan vele universiteiten in Europa en de Verenigde Staten.





Antieke Griekse Bouwkunst

● De Antieke Griekse bouwkunst is vooral bekend vanwege de 
monumentale gebouwen in steen (kalksteen, marmer). Het gaat 
om tempels, schathuizen en theaters (zowel in Griekenland als 
in de Griekse koloniën), waarvan een aantal goed bewaard is 
gebleven. De tempels zijn gebouwd in de Dorische of de 
Ionische bouworde. De belangrijkste kenmerken van de 
Dorische bouworde zijn de vrij gedrongen zuilen zonder 
voetstuk, waarvan het kapiteel uit een ronde plaat bestaat. Op 
de zuilen steunt een balklaag. In de Ionische orde zijn de zuilen 
slanker, ze hebben een voetstuk en een volutenkapiteel. Boven 
de architraaf is een ornamentenrand of gebeeldhouwde fries te 
vinden. Later wordt in de Ionische bouworde ook het 
Corinthisch kapiteel (rijk versierd met acanthusbladeren) 
gebruikt. 

● De Acropolis (hoge stad) te Athene is een geheel van tempels 
boven op een rotsmassief. De tempels zijn: het Parthenon, het 
Erechteion en de Nikètempel. Het Parthenon is de tempel van 
de stadsgodin Athena Parthenos, de maagd Athene en kwam 
tot stand onder de heerschappij van Pericles. In 447 vóór Chr. 
werd ermee begonnen en in 432 was hij voltooid. De architect 
van het gebouw was Iktinos; het beeldhouwwerk van Phidias. 
Wat we nu zien, zijn de restanten van wat eerst een prachtig 
gekleurde tempel was. Versieringen van de tempel zijn in het 
museum op de Acropolis ondergebracht. Het Parthenon is een 
Dorische tempel: 31 meter breed en 69 meter lang. Op de 
zuilen rust een kroonlijst. Aan de voor- en achterzijde is een 
timpaan geplaatst. De inwendige structuur kent een voorportaal, 
een portaal en het sanctuarium. De tempel is opgetrokken uit 
marmer. Het gebouw is wel eens getypeerd als het mooiste 
gedicht in steen. 



Antieke Romeinse Bouwkunst 

● De Antieke Romeinse bouwkunst werkt minder op het uiterlijk van 
gebouwen en besteedt veel aandacht aan de binnenruimte. De 
voorkeur gaat uit naar bogen, gewelven en koepels. De Romeinen 
gieten in beton en gebruiken gestapeld materiaal voor de bekleding. 
Het gaat om een grote variëteit aan gebouwen, zoals tempels, 
thermen, theaters, amfitheaters, stadsmuren, stadspoorten, 
markthallen, gerechtsgebouwen, triomfbogen en aquaducten. Een 
aantal ervan verkeert nog in een (zeer) goede staat. De Romeinse 
bouwtechniek maakte het mogelijk om nieuwe vormen in de 
architectuur te introduceren. Illustratief is de ronde tempel bekroond 
door een koepel. De gebouwen vormen onderdelen van een 
stadsplattegrond waarbij voor de verschillende functies een min of 
meer vaste plek is gereserveerd.  

● Aan de Piazza della Rotonda staat één van de best bewaard gebleven 
en meest fascinerende bouwwerken van het oude Rome: het 
Pantheon. Het is gebouwd tijdens het bewind van Hadrianus 
(118-125). De tempel was bedoeld voor de verering van de goden. De 
présence van het gebouw wordt sterk bepaald door een porticus 
waarachter zich een grote koepel manifesteert. De porticus bevat een 
galerij met 16 granieten zuilen. Op de zuilen rust een architraaf met 
een inscriptie die verwijst naar de persoon die het Pantheon liet 
bouwen: M.AGRIPPA.L.F.COS.TERTIUM.FECIT (Marcus Agrippa, 
zoon van Lucius, drie maal consul, heeft dit gebouwd). Een bronzen 
deur geeft toegang tot een cirkelvormige binnenruimte. Deze wordt 
overwelfd door een koepel waarvan de hoogte gelijk is aan de 
diameter: 43,20 meter. Het enige licht in het gebouw valt binnen via 
een oculus (8,5 meter doorsnede). De koepel rust op een trommel van 
muren die 6,20 meter dik zijn. De koepel is aan de binnenkant versierd 
met vijf concentrische rijen van elk 28 cassetten. De koepel is gemaakt 
van een mengsel van beton, tuf- en puimsteen.



Romaanse Bouwkunst

● De romaanse bouwstijl is de aanduiding voor de stijlperiode in de 
westerse kunst die loopt van het jaar 1000 tot 1140. Het gaat met 
name om kerken, kloosters, paleizen en burchten. De romaanse 
bouwkunst sluit aan bij de oudchristelijke basilica. Een belangrijke 
wijziging is de vlakke, houten afdekking, die later vervangen wordt door 
een stenen gewelf. Verder ondergaat het transept (dwarsschip) een 
uitbreiding en wordt het koor een afzonderlijke ruimte, waardoor de 
Latijnse kruisvorm als plattegrond ontstaat. In de Franse kerkelijke 
bouwkunst wordt de halfronde kooromgang met kapellenkrans voor het 
eerst gebruikt. In de Duitse en Italiaanse kerken worden veelal koor en 
transept verhoogd en daaronder wordt een crypte aangelegd. 
Opvallende uiterlijke kenmerken van de romaanse bouwstijl zijn: dikke 
muren, kleine vensteropeningen, rondbogen, overwelving van de apsis 
met een halve koepel, ton- of kruisgewelven. Een groot aantal 
middeleeuwse kerken heeft een romaanse aanzet, maar is later 
afgebouwd in gotische bouwstijl. 

● De Onze Lieve Vrouwe-Basiliek te Maastricht ligt aan de rand van het 
oude Romeinse castrum. De kerk ligt aan het gelijknamige plein. Het is 
de oudste kerk van de stad. Archeologische opgravingen hebben 
aangetoond dat de fundamenten van de huidige kerk door de 
Romeinse vestingmuur loopt. Voordat de huidige kerk tot stand kwam, 
is er een andere kerk op deze plaats geweest. Deze brandde in het 
jaar 1000 af, waarna de huidige kerk werd aangebouwd op de nog 
rechtstaande torens. Het meest opvallende uiterlijke aspect van de 
kerk is het massieve westwerk: een strak gesloten front in Vroeg-
Romaanse stijl. Het bestaat uit ruwe blokken kolenzandsteen en wordt 
slechts onderbroken door enkele kleine romaanse rondboogvensters 
en nauwe lichtspleten. De kerk heeft een 11de eeuws schip met 
zijbeuken. Het schip is afgedekt met een leien zadeldak. De kerk is in 
zijn hoofdvorm van het basilica-type. De toegangen zijn aan de lange 
zijden van de kerk gelegen. De noordelijke is versierd met een 13de 
eeuws portaal, met enkele middeleeuwse sculpturen. 



Gotische Bouwkunst

● De Gotiek is de benaming voor de stijlperiode uit de late 
Middeleeuwen. Deze stijl komt in de 12de eeuw in Noord-Frankrijk op 
en verspreidt zich van daaruit over de gehele katholieke wereld. 
Belangrijke kenmerken van de gotische bouwkunst zijn: het korter 
worden van het dwarsschip, een langere hoofdas met een duidelijke 
oriëntatie op het koor, de rondboog wordt door de spitsboog 
vervangen, de kerken worden hoger en slanker, de ramen worden 
groter en sterk verticaal, de druk van de gewelven wordt opgevangen 
door aan de buitenkant aangebrachte luchtbogen en steunberen. 
Façaden, portalen en andere bouwdelen worden rijk versierd met 
beeldhouwwerk (pinakels, waterspuwers, beelden van Christus, Maria, 
apostelen en heiligen). Men maakt veelal onderscheid tussen Vroege 
Gotiek (12de en begin 13de eeuw), Hoge Gotiek (tweede helft 13de 
eeuw en eerste helft 14de eeuw) en Late Gotiek (14de tot 17de eeuw). 

● De kathedraal van Chartres is het resultaat van 900 jaar bouwen, zij 
het dat het grootste deel van het gebouw in een voor die tijd relatief 
korte periode tot stand is gekomen. Vijf voorgangers van de kathedraal 
gingen door brand en verwoesting verloren. De oudste delen van de 
huidige kathedraal zijn de crypte en de noordwesttoren. Enkele 
decennia ná de bouw van de noordwesttoren werd een octogonale 
noordzuidtoren gebouwd, alsmede het verdere westwerk. Ook kwam 
het westportaal (Portail Royal) tot stand, bestaande uit drie imposante 
portalen met standbeeldzuilen. Boven deze beelden zijn meer dan 200 
figuren uitgebeeld, die het leven van Christus uitbeelden. In 1194 werd 
de kerk opnieuw door een brand getroffen. Alleen de crypte en het 
westwerk bleven behouden. In zeer korte tijd werd de kerk herbouwd 
en dat gebeurde in de gotische stijl. Weliswaar is er in alle 
daaropvolgende eeuwen nog aan de kerk ge- en verbouwd, maar de 
structuur uit de 13de eeuw is nog altijd bepalend voor het aanzien en 
het karakter van de kerk. 



Renaissance
● De Renaissance bouwkunst is de benaming voor de Europese 

bouwkunst van de 14de tot 16de eeuw. Ontstaan en 
ontwikkeling van deze bouwstijl vinden vooral plaats vanuit 
Italië, met name de streek Toscane, met als middelpunt 
Florence. Men grijpt terug op de bouwkunst van de Antieke 
Oudheid. Kenmerkend voor de Renaissance bouwkunst zijn: de 
vervanging van de spitsboog door de rondboog, van het 
kruisgewelf door tongewelf of cassettenplafond, het overnemen 
van de klassieke zuilenorde. Symmetrie en harmonie zijn de 
wezenlijke uitgangspunten. Het bouwwerk wordt opgevat als 
een organisme, waarvan alle onderdelen harmonisch met 
elkaar in verbinding moeten worden gebracht. In de sacrale 
architectuur leidt dit tot de voorkeur voor centraalbouw met een 
koepel als majestueuze bekroning. Later keert men terug tot de 
vanouds vertrouwde basilicavorm. Niet alleen in Italië, maar ook 
in andere landen van West-Europa heeft de Renaissance 
bouwkunst navolging gevonden.  

● De Capella dei Pazzi, oftewel de Pazzi-kapel, ligt naast de 
Santa Croce, niet al te ver van de oever van de Arno te 
Florence. Aan de rechterzijde van deze kloosterkerk van de 
Franciscanen is een kruisgang te vinden. In de jaren twintig van 
de 15de eeuw werd de kapel naast de kerk gebouwd naar een 
ontwerp van Brunelleschi. De ruimte was bedoeld als grafkamer 
voor de familie van de stichters en als kapittelzaal van de 
Franciscanen. Het gebouw werd pas voltooid na de dood van 
de ontwerper. De kapel heeft een open vestibule met een 
tongewelf versierd met cassetten. Een boog accentueert de 
entree tot de centrale ruimte. Zes Corinthische zuilen dragen 
een brede architraaf. Het middendeel van de kapel wordt 
geaccentueerd door een koepel met lantaarn. De binnenruimte 
van de kapel is rechthoekig.  



Classicisme

● Het Classicisme is de stroming in de bouwkunst met een 
hang naar de architectuurtaal van de Antieke Oudheid. In 
Italië is het vooral de architect Palladio die in deze traditie 
werkt. In zijn gebouwen is het gehele klassieke idioom 
terug te vinden: zuilen, pilasters, portieken, koepels, 
frontons, architraven, etcetera. Hij verwerkt deze op een 
persoonlijke manier, reden waarom er ook wel wordt 
gesproken van de Palladiaanse stijl. Deze stijl wordt 
toegepast zowel bij sacrale als bij profane architectuur. De 
stad Vicenza bevat een groot aantal werken van Palladio. 
In andere landen vindt zijn werk navolging, bijvoorbeeld in 
Frankrijk, Engeland en vooral ook in de Verenigde Staten.  

● Het meest bekende werk van Palladio is de Villa 
Rotonda (1550-1552). Deze ligt een beetje buiten de stad 
Vicenza, op een verhoging in het landschap. Hij staat op 
een vierkant grondvlak. Aan iedere zijde is een loggia 
uitgebouwd die op Ionische zuilen steunt en die wordt 
bekroond door een driehoekig fronton waarop steeds drie 
beelden zijn geplaatst. Vanuit de loggia’s voeren smalle 
gangen naar de ronde hoofdzaal van de villa. Deze 
hoofdzaal neemt de hele hoogte van de bouwkern in en 
wordt afgesloten door een koepel. Deze salon is rijk 
gedecoreerd met stucwerk en fresco’s. Het dak van de 
koepel, de lessenaarsdaken en de zadeldaken van de 
loggia’s zijn bekleed met rode keramische pannen. Het 
omliggende groen zorgt voor een boeiend totaalbeeld. 



Barok 

● De Barok begint aan het eind van de Hervorming (tweede helft 
16de eeuw) en eindigt met het Verlichtingstijdperk (tweede helft 
18de eeuw). De term is afgeleid van het Portugese woord 
barocco (onregelmatige parel). Michelangelo wordt als vader 
van de Barok gezien, omdat hij de eerste is geweest die de 
bouwstijl van de Italiaanse Renaissance zodanig heeft 
veranderd dat de bouwkunst na hem een andere richting kreeg. 
Er wordt veel nadruk gelegd op het plastisch suggestief leven in 
het geheel en op de rijkdom aan details. Dit leidt tot beweging in 
de plattegronden, silhouet, ruimtevorm, siermotieven en tot 
sterke licht- en schaduweffecten. Men verdubbelt pilasters, 
breekt de frontons en timpanen, vergroot de absolute afmeting 
der gebouwen. Later wordt alles groots en zwaar, rusteloos, 
soms wild en hevig. De in Italië ontstane stroming vindt vooral 
navolging in Spanje, Portugal, Zuid-Duitsland, Oostenrijk en de 
Zuidelijke Nederlanden. De koloniën van deze landen worden 
later ook ‘overspoeld’ door de barokke bouwkunst. 

● De Zwinger van architect Pöppelmann is het barokke icoon bij 
uitstek van de stad Dresden. Het gaat om een groot plein voor 
hoffeesten afgebakend door paviljoens en galerijen. De 
hoofdvorm is een ovaal met aan beide uiteinden een paviljoen. 
Midden op het plein liggen vijvers en daaromheen zijn parterres 
aangelegd volgens de Franse en Italiaanse tuintraditie. Aan één 
van de lange zijden van de ovaal is de Galerie Alte Meister te 
vinden; aan de andere zijde bevindt zich een porseleinmuseum 
en een Mathematisch-Physikalischer Salon. De toegang tot de 
Zwinger is zowel mogelijk bij de paviljoens, als bij de Kronentor. 
Pöppelmann ontleende zijn inspiratie aan voorbeelden in Italië, 
Oostenrijk en Frankrijk. Hij begon met het ontwerp voor de 
Zwinger in 1709. De barokke beelden zijn van de beeldhouwer 
Permoser.



Frans Neoclassicisme
● De neoclassicistische bouwkunst zoekt zijn inspiratie in 

gebouwen van de Antieke Oudheid. De archeologische 
opgravingen te Pompeï en Herculaneum, alsmede de 
geschriften van de archeoloog Winckelmann, doen in de 
tweede helft van de 18de eeuw de belangstelling voor de 
Oudheid herleven. Men streeft naar een ‘klassieke’ eenvoud en 
zuiverheid, die men wil bereiken door toepassing van primaire 
vormen zoals rechthoek, kubus en bol. Bovendien wordt het 
klassieke idioom (zuilen, pijlers, halfzuilen, pilasters, timpanen 
en dergelijke) veelvuldig toegepast. Het Neoclassicisme wordt 
de officiële stijl van de machthebbers. In Frankrijk zijn het met 
name Soufflot, Boulée en ook Ledoux die zich sterk door het 
klassieke ideeëngoed laten inspireren. In stedenbouwkundig 
opzicht komt men tot weidse ontwerpen, gebaseerd op strakke 
geometrische patronen met lange boulevards die uitkomen op 
pleinen.  

● Claude Nicholas Ledoux werd door Lodewijk XV benoemd als 
verantwoordelijk persoon voor het ontwerp van de zoutziederij 
te Arc-et-Senans. In vier jaar tijd (1775–1779) bouwde hij de 
Salines Royales. Het gaat om een ‘fabrieksterrein’ in de vorm 
van een halve cirkel. Op dat terrein zijn in totaal elf gebouwen 
geplaatst. Er is een poortgebouw bij de entree van het complex. 
In twee gebouwen vond de eigenlijke productie van zout plaats. 
In andere gebouwen werd het zout in vaten gedaan en 
verrichtten smeden hun werk. Er waren woonverblijven voor de 
arbeiders. Het geheel werd en wordt gedomineerd door de 
directeurswoning met paardenstallen. De gebouwen dragen de 
kenmerken van het Neoclassicisme. De ronde en vierkante 
trommels van de zuilen van enkele gebouwen zijn zeer apart. 



Schots Neoclassicisme
● In Groot-Brittannië, en iets later ook in de Verenigde Staten, 

ontstaat in de bouwkunst een strenge variant op het 
Neoclassicisme, de zogenaamde ‘Greek Revival’. Er zijn ook 
architecten die vrijer omgaan met de klassieke vormentaal. Het 
neoclassicistische idioom wordt toegepast bij representatieve 
gebouwen, zoals kerken, regeringsgebouwen en paleizen. Door 
de opkomst van de industrie komen ook fabrieken, 
directeurswoningen en dergelijke onder invloed van het 
Neoclassicisme. Men ziet een veelvuldige toepassing van 
zuilen, halfzuilen, pijlers, pilasters, hoekpilasters, timpanen, 
segmentvormige en cirkelvormige frontons. Er zijn rijkere en 
armere vormen van het Schots Neoclassicisme.  

  
● New Lanark ligt in een smal dal van de rivier de Clyde in 

Schotland. Robert Owen (1771-1858) nam in 1799 de 
katoenspinnerijen in New Lanark van zijn schoonvader over. Hij 
zag kans om deze nederzetting tot model te maken voor zijn 
sociaalfilosofische opvattingen. Hij deed er alles aan om de 
werk- en leefomstandigheden van de arbeiders te verbeteren. 
Hij hechtte enorm aan discipline en netheid. Hij stelde een 
ondergrens aan de leeftijd waarop kinderen in de fabriek 
mochten werken. Ook de werktijden werden tot redelijke 
proporties teruggebracht. Verder zorgde Owen voor goede 
voorzieningen op het gebied van huisvesting, onderwijs, 
voeding en medische zorg. Een belangrijk gebouw in het 
industriedorpje vormde het ‘Institute for the Formation of 
Character’. De hoofdgebouwen van de nederzetting zijn 
neoclassicistisch van stijl. Het stedenbouwkundig schema is 
sterk op de geografische situatie afgestemd. 



Duits Neoclassicisme
● In Duitsland wordt in het Neoclassicisme veel aandacht geschonken 

aan de constructie. Er is daar een voorkeur voor strakke belijning en 
strenge façades. Belangrijke representanten van deze richting zijn: 
Carl Gotthard Langhans (Brandenburger Tor) en Leo von Klenze 
(Walhalla). Een bijzondere plaats in deze stroming neemt Karl Friedrich 
Schinkel in. Deze staatsarchitect van Pruisen ontwerpt tussen 1816 en 
1830 een reeks neoclassicistische gebouwen in Berlijn. Hij laat zich 
inspireren door de strenge neoclassicistische variant, bekend onder de 
naam ‘Greek Revival’. Hij past bij zijn ontwerpen bouwelementen toe 
die kenmerkend zijn voor de Antieke Griekse Bouwkunst: zuilen van 
verschillende orde, stylobaten, portieken, trappenpartijen, architraven, 
kroonlijsten en timpanen. 

    
● Vlak naast Schloss Charlottenburg te Berlijn ligt een door Schinkel 

ontworpen paviljoen van 18 bij 16,4 meter (1825-1826). Het bestaat uit 
twee bouwlagen. Rondom de gehele bovenverdieping is een balkon 
aangebracht dat steunt op consoles. Het dak wordt aan het zicht 
onttrokken door een aangebrachte attiek. Aan iedere zijde van het 
gebouw is in het midden een trap van drie treden om te accentueren 
waar de entrees liggen. Het gebouw is in wit stucwerk uitgevoerd en de 
raam- en deurluiken zijn groen. Opvallend zijn de loggia’s aan beide 
lange zijden van de eerste verdieping. Het gebouw is symmetrisch van 
opzet, zowel de buiten- als de binnenkant. De plattegrond gelijkvloers 
bestaat uit een entree die direct naar een trappenpartij voert. 
Hieromheen zijn hoekkamers geplaatst die via tussenruimten met 
elkaar verbonden worden. Dit patroon herhaalt zich op de 
bovenverdieping. In 1943 werd het paviljoen door oorlogshandelingen 
verwoest; alleen de buitenmuren bleven overeind. In 1957 werd met de 
wederopbouw begonnen. Men heeft geprobeerd om de oude vorm en 
inrichting zo goed mogelijk terug te brengen. Het is nu in gebruik als 
museum.



Art Nouveau
● Art Nouveau is een stroming uit de kunst- en cultuurgeschiedenis die 

rond 1900 furore maakt. De term is ontleend aan de naam van de 
winkel die de Duitser Samuel Bing in 1895 in Parijs opende: ‘La 
maison de l’art nouveau’. Het wordt gezien als een nieuwe kunst die in 
de plaats komt van de neostijlen. Vertegenwoordigers van deze 
stroming putten vooral inspiratie uit de planten- en dierenwereld. Er zijn 
meerdere varianten van de Art Nouveau (Jugendstil): de organische en 
de geometrische vorm. De organische vorm maakt gebruik van 
golvende, asymmetrische lijnen. Hierin worden vooral motieven als de 
iris, de libel, de pauw en de zwaan gebruikt, als ook de vrouw met 
lange golvende haren. De geometrische vorm is strakker en werkt met 
kleine vlakverdelingen, zoals patronen van vierkantjes en cirkeltjes. 
Beide varianten hebben grote belangstelling voor het zorgvuldig 
afgewerkte, bij voorkeur met de hand vervaardigde 
kunstnijverheidsproduct.   

● Nadat Horta zich vooral had toegespitst op het ontwerpen van 
woningen, kreeg hij van de stoffenhandelaar Waucquez in 1903 de 
opdracht om een nieuwe textielzaak te bouwen aan de Zandstraat. Het 
gebouw werd geopend in 1906. Het is een zeer origineel ontwerp. Aan 
de buitenkant is dat nog niet direct te zien, maar aan de binnenkant 
wordt dat meteen duidelijk. De voorgevel bestaat uit natuursteen. De 
entree ligt in het midden van de gevel. Men komt in een voorhal en 
vervolgens in een grote hal. Er is een grote marmeren trap met een 
houten reling op een smeedijzeren frame. In de hal bevindt zich een 
imposante ‘lantaarnpaal’ (luchter). Men heeft een doorkijk naar de 
hoger gelegen verdieping, alsmede de glazen overkapping. Het 
plafond op de begane grond is van glas in lood en is licht gebogen (als 
een tongewelf). De verdieping heeft een vloer van glastegels. Er zijn in 
de binnenruimte geen scheidingswanden. Het gebouw is nu een 
museum voor stripverhalen.



Wiener Sezession
● De Sezessionstil is de Weense variant van de Jugendstil. In 1897 

neemt de schilder Gustav Klimt het initiatief tot de oprichting van de 
kunstenaarsvereniging Wiener Sezession (= afscheiding). In deze 
stroming wordt een grote nadruk gelegd op de combinatie van 
ambacht en kunst. Vanaf 1898 beschikt de Sezession over een eigen 
tijdschrift (Ver Sacrum) en over een eigen tentoonstellingsgebouw. Er 
worden werkplaatsen in het leven geroepen voor het maken van 
meubels, glas, edelsmeedwerk en dergelijke. Deze Wiener Werkstätte 
vormen belangrijke vormingsinstituten. De belangrijkste figuren op het 
gebied van de architectuur zijn: Joseph Olbrich, Otto Wagner en Josef 
Hoffmann. Hun werk wordt gekenmerkt door geometrische vormen, 
sobere decoratie en eenvoudig kleurgebruik, waarbij zwart en wit 
overheersen. De voor de Art Nouveau typerende overdadige stijl komt 
in Oostenrijk nauwelijks voor. Wel wordt ook in de Wiener Sezession 
gestreefd naar een ‘Gesamtkunstwerk’: een eenheid in alle elementen 
van exterieur en interieur.  

● Otto Wagner ontwierp de Kirche am Steinhof tussen 1905 en 1907. 
Het gaat om een koepelkerk die op de top van een heuvel is gelegen, 
even buiten de stad Wenen. Het exterieur wordt gekenmerkt door 
rechthoekige bouwmassa’s die op het punt waar ze samen komen, 
worden bekroond door een koepel met lantaarn. De façade van de 
kerk is ingetogen versierd. De hoofdingang heeft een groot portaal met 
een afdak dat wordt gesteund door vier zuilen. Die zuilen steken door 
het afdak heen en op de top van de zuilen zijn engelen geplaatst. Het 
fries is versierd met cirkelvormige guirlandes en kruismotieven. Het 
interieur is heel licht. De vloer is van witte tegels met een zwart 
streepmotief. Achter het altaar is een grote muurschildering 
aangebracht. De banken zijn in hout uitgevoerd en zijn als eilanden in 
de ruimte geplaatst. De wanden zijn wit en worden onderbroken door 
gebrandschilderde ramen naar een ontwerp van Moser.  

 



Catalaans Modernisme
● Het Catalaans Modernisme is een reactie op het academisme 

in de toenmalige kunst, maar ook een bewijs van toenemend 
zelfbewustzijn van Catalonië. Het kan gezien worden als de 
Catalaanse variant van de Art Nouveau. De belangrijkste 
vertegenwoordiger van deze stroming is Antonio Gaudí. Zijn 
werken zijn met name in de periode tussen 1880 en 1920 
gerealiseerd. Hij heeft een grote voorliefde voor het 
ambachtelijke en een grote voorkeur voor vormen uit de natuur. 
De verschijningsvorm van zijn gebouwen is vaak uiterst bizar en 
doet niet vermoeden dat daarachter een heldere constructie 
schuil gaat. Gaudí is in zijn ornamentatie één van de meest 
originele architecten uit de geschiedenis. Hij gebruikt gebroken 
tegels, borden en glazen. Zijn gebouwen wekken de indruk zeer 
bewegend te zijn.    

● Het door Gaudí ontworpen Parc Güell ligt aan de rand van de 
stad Barcelona. De gedachte was om hier een tuinstad naar 
Engels voorbeeld te stichten. Van de zestig woningen die 
gepland waren, werden er maar twee verkocht, waarvan één 
aan Gaudí zelf. In 1926 werd het gebied opgekocht door het 
gemeentebestuur. Nu is er ‘slechts’ een tegen een heuvel 
liggend park dat uit verschillende niveaus bestaat. In het park 
zijn natuur en architectuur nauw met elkaar verweven. Zo is er 
bijvoorbeeld een op zuilen steunende marktpleinachtige ruimte. 
De zuilen lijken op boomstammen. Bovenop deze ruimte 
bevindt zich een groot platform dat als dakterras fungeert. Een 
wandeling door het park is een feest. Men valt van de ene 
verrassing in de andere. De architectuur krijgt bij de entrees en 
op bepaalde plekken een extra accent. Bij één van de entrees 
is een prachtige trappenpartij aangelegd met een in keramiek 
uitgevoerde draak-hagedis. 



Expressionisme 

● Het Expressionisme is een kunststroming van de eerste decennia van 
de 20ste eeuw, die vooral in Duitsland tot bloei komt (Die Brücke, Der 
Blaue Reiter). Ze wordt gekenmerkt door een streven zo direct 
mogelijk menselijke gevoelens tot uitdrukking te brengen. Het gaat om 
het innerlijk en de emoties. Het Expressionisme neemt per land 
verschillende vormen aan. In Duitsland is er voor architecten, als 
gevolg van de verplichte herstelbetalingen aan het buitenland, vrijwel 
geen werk. Zij leven zich uit in utopische voorstellingen voor een 
nieuwe wereld. Zij laten zich inspireren door pacifisme, anarchisme en 
theosofie. In Nederland kan de Amsterdamse School als voorbeeld van 
Expressionisme worden aangeduid. In het Expressionisme staat de 
uiterlijke driedimensionale vorm centraal, gematerialiseerd in baksteen 
(woonwijken van De Klerk in Amsterdam), gewapend beton 
(Mendelsohn’s Einsteintoren in Potsdam en Steiner’s Goetheanum in 
Dornach) of glas (Taut’s Glashuis op de Werkbundtentoonstelling). 

  
● Rudolf Steiner wilde een eigen gebouw voor kunstuitvoeringen en voor 

wetenschappelijke conferenties. Hij besloot in 1912-1913 om in 
Dornach (bij Bazel) zijn droom te realiseren. Hij noemde het gebouw 
Goetheanum, vanwege zijn grote bewondering voor Goethe. Hij 
ontwierp voor het eerste Goetheanum twee koepels: een kleine boven 
de bühne en een grote koepel boven de zitplaatsen. Vanwege de 
bijzondere (gebogen) vormen van het gebouw moest veel in hout 
worden uitgevoerd. In 1922 werd het gebouw door brandstichting 
verwoest. Meteen ná de brand werden plannen ontwikkeld voor een 
nieuw Goetheanum. Het tweede Goetheanum werd door Steiner 
geconcipieerd als een omhulsel van het eerste. Het eerste kon dan ook 
(theoretisch) in het tweede worden ondergebracht. De nieuwbouw in 
beton vond plaats direct na het overlijden van Steiner tussen 1925 en 
1928. De hoofdvorm probeert aan te sluiten bij het bergmassief uit de 
omgeving met zijn grotten. Het is gelegen op een vooruitgeschoven 
rotsblok. In het gebouw is een grote zaal (met 1.000 plaatsen) 
ondergebracht, alsmede kleinere zalen voor dans, toneel, lezingen en 
conversaties. 



Functionalisme in de Stedenbouw
● Het Functionalisme is een stroming in de bouwkunst en stedenbouw 

die sedert de jaren twintig van de 20ste eeuw tot ontwikkeling komt en 
na de Tweede Wereldoorlog zijn bloeitijd kent. In deze stroming staat 
de functie centraal. Het adagium is: ‘Form follows function’. Het 
Functionalisme uit zich in de stedenbouw  door nadruk te leggen op de 
scheiding van functies (wonen, werken, winkelen, recreëren, verkeer). 
Als reactie op de als chaotisch ervaren historische steden, waarin 
functies verweven zijn, wordt aangedrongen op een stedenbouw 
waarin functies elkaar niet storen. Een belangrijke voorloper van dit 
gedachtegoed is Tony Garnier. De stroming krijgt een grote invloed 
door de zogeheten CIAM-congressen (Congrès Internationaux 
d’Architecture Moderne), die vanaf het einde van de jaren twintig van 
de 20ste eeuw plaatsvinden. Het Charter van Athene wordt opgesteld. 
Dit is van zeer grote invloed op de naoorlogse stedenbouw in de hele 
wereld.  

● Garnier’s visie op de industriële stad (1899-1920) heeft veel 
karakteristieken van de regio waar hij woonde en werkte. Hij situeert 
de stad aan een rivier tegen een heuvel. Hij respecteert het bestaande 
stadscentrum. Hij voegt er nieuwe wijken aan toe die zich in harmonie 
met de oude stad moeten ontwikkelen. Het verkeer en openbaar 
vervoer krijgen ruime aandacht. Zijn plan voorziet in een centraal 
stationsgebouw met een woonwijk, alsmede in een station bij de 
industriezone. Verder is er veel aandacht voor onderwijs, sport en 
cultuur. Een stuwdam en een stuwmeer zijn gepland, met een centrale 
voor de opwekking van energie. Zijn plan is een voorloper van het de 
latere CIAM-gedachte waarin wonen, werken, recreatie en verkeer 
gescheiden worden. Er zijn zelfs enkele die nog precies dezelfde vorm 
hebben en ook nog dezelfde functie vervullen. Hij heeft woonhuizen, 
een ziekenhuis, een abattoir, een stadion, een monument voor de 
gevallenen in de oorlog, een telefooncentrale, een school en een 
stadhuis ontworpen. Een aantal van zijn projecten kan men in Lyon 
bezoeken.



Nieuwe Bouwen
● Het Nieuwe Bouwen (1920-1940) gaat uit van de gebruiksfunctie als 

bepalend voor de vorm. Men hanteert een optimistische 
maatschappijvisie gericht op sociale gelijkheid en verbetering van de 
leefomstandigheden. Behalve naar woningbouw, gaat de belangstelling 
uit naar fabrieken, kantoren, scholen en ziekenhuizen. Het Nieuwe 
Bouwen is sterk beïnvloed door de denkbeelden die werden vertolkt in 
het tijdschrift ‘De Stijl’ (1917). Men wil een ‘nieuwe beeldende 
schoonheid’ uitdragen door decoratie uit te bannen. De ideeën van De 
Stijl komen bijvoorbeeld tot uitdrukking in het Rietveld-Schröderhuis in 
Utrecht. Architect Oud sluit zich aan bij de architectenvereniging 
Opbouw, evenals Brinkman en Van der Vlugt. Het Nieuwe Bouwen 
wordt vooral geassocieerd met het werk van de leden van Opbouw. 
Toonaangevende gebouwen zijn: Van Nellefabriek te Rotterdam, 
woonwijk De Kiefhoek te Rotterdam en witte villa’s te Rotterdam. Soms 
wordt deze richting ook wel als Nieuwe Zakelijkheid aangeduid, naar 
de Duitse stroming ‘Neue Sachlichkeit’. 

● In 1929 gaf A.H. Sonneveld aan de architecten Brinkman & Van der 
Vlugt opdracht een vrijstaand huis voor zijn gezin te ontwerpen. Het ligt 
dichtbij het centrum van Rotterdam. Op de begane grond bevindt zich 
de entreehal, de trap, de studeerkamer voor de dochters, de garage, 
de dienstingang, de diensthal en de diensttrap, de kamers van de 
dienstbodes en de wasruimte. Op de eerste verdieping is een zitkamer, 
eetkamer, bibliotheek, keuken en een dienkamer. Op de tweede 
verdieping is de slaapkamer, de kleedkamer en de badkamer van de 
ouders, alsmede de slaapkamers voor de dochters met één badkamer 
voor gezamenlijk gebruik. Voorts is er nog een logeerkamer en een 
linnenkamer. Op het dak is een groot terras. Het huis is gemaakt van 
een staalskeletconstructie met betonnen vloeren. Brinkman & Van der 
Vlugt hebben ook het interieur ontworpen. Het restauratieplan werd 
gemaakt door het architectenbureau Molenaar & Van der Winden. Het 
huis fungeert nu als museumwoning en is via het Nai te bezoeken.  

 



Internationale Stijl
● In het begin van de 20ste eeuw wordt de internationale uitwisseling 

van ideeën in kringen van avant-gardistische architectengroepen een 
doodgewone zaak. Terwijl de contacten vroeger tot West-, Zuid en 
Midden-Europa beperkt bleven, worden de contacten nu verbreed naar 
Amerika, de Oostbloklanden en ook naar de ontwikkelingslanden. Zo 
kan een Internationale Stijl in de architectuur ontstaan. Deze wordt 
sterk beïnvloed door de ontwerpen van Le Corbusier. Aanvankelijk legt 
hij nadruk op rationaliteit en functionaliteit; later neemt de plastiek een 
steeds belangrijker plaats in. Hij werkt volgens een door hem 
ontwikkeld proportioneringssysteem, de ‘Modulor’. Zijn werken zijn 
over de hele wereld te vinden. Niet alleen in Europa, maar ook in 
Brazilië en India. In de gebouwen wordt veelal gewerkt met pilotis, 
horizontale reeksen vensters, een dak als verblijfsruimte, strakke 
gevels, veel licht- en luchttoetreding en vrije plattegronden. 

● Firminy is gelegen op zo’n 20 kilometer afstand van de stad Saint-
Etienne. Het plaatsje is tegen de heuvels gebouwd. Er zijn weinig 
plaatsen in Europa waar Le Corbusier kans heeft gezien om zijn 
stedenbouwkundige opvattingen te realiseren. In Firminy is dat 
gedeeltelijk wel gelukt. Hier is in de vijftiger en zestiger jaren van de 
20ste eeuw een geheel van gebouwen tot stand gekomen, dat een 
idee geeft van wat Le Corbusier voor ogen had. Boven op de heuvel 
ligt een ‘Unité d’habitation’ en aan de voet een zwembad, een sociaal-
cultureel centrum en een stadion. Al deze gebouwen zijn voltooid en 
zijn ook nog in gebruik. Dat geldt niet voor de kerk waarvan alleen de 
stomp aanwezig is. Het uitzicht vanuit de ‘unité’ is indrukwekkend. De 
helft van het flatgebouw staat leeg. De flats voldoen niet meer aan 
hedendaagse eisen van veiligheid en comfort. De flats zijn smal en 
diep. Er is een prachtige lichttoetreding en een uiterst ingenieuze 
plattegrond. 



Functionalisme in de Architectuur
● In de architectuur van het Functionalisme wordt de nadruk gelegd op 

functie en efficiency. De gebouwen zijn strak en hebben geen (of zeer 
weinig) versiering. Er is veel aandacht voor licht en lucht. Er wordt 
gebruik gemaakt van moderne, industrieel vervaardigde 
bouwmaterialen. Er is veel aandacht voor zakelijke aspecten en weinig 
voor gezelligheid en geborgenheid. Architecten van deze richting 
waren vaak sociaal geëngageerd, hetgeen onder andere tot 
uitdrukking komt in ontwerpen voor volkswoningbouw. Sterke 
stimulansen gaan uit van het Bauhaus in Dessau en van Le Corbusier 
in Frankrijk. De hoogtijdagen van het Functionalisme in de architectuur 
zijn in de periode vóór de Tweede Wereldoorlog te vinden. Ná de 
Tweede Wereldoorlog wordt de architectuur brutaler, onder andere 
door het veelvuldig gebruik van prefab beton en door grootschalige 
bouw. 

● Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest het Casino-Kursaal te 
Oostende op last van de bezetter worden afgebroken en plaatsmaken 
voor bunkers als onderdeel van de Atlantikwall. Na de oorlog besloot 
het gemeentebestuur om op dezelfde plek een nieuw casino te laten 
bouwen. Leon Stynen won de architectuurprijsvraag. In 1953 was het 
nieuwe gebouw gereed. Het was een strak, functioneel en modern 
gebouw. De entree werd aan de landzijde gelegd. Aan de zeezijde 
kwam een grote gebogen glazen gevel. Via de entree met een grote 
luifel komt men in de ingangshal. Op het einde van deze hal zijn 
trappen die naar de verdieping voeren waar een grote erehal is. Hier 
bevinden zich ook de toegangsdeuren tot de concertzaal. Het 
architectenbureau Storme Van Ranst & Partners heeft een 
restauratieplan gemaakt dat probeert de kwaliteiten van het ontwerp 
van Stynen te verzoenen met een verantwoorde exploitatie. Een 
belangrijk onderdeel van het plan is het herstel van de relatie met de 
zee en het buitengebeuren. De grootste (technische) ingreep is het 
verlagen van de toneelvloer en de toneeltoren. Het gebouw is in 
gebruik als theater en casino.



Organische Architectuur
● De term Organische Architectuur heeft meerdere betekenissen. Een 

ervan is dat er een harmonie moet zijn tussen de delen en het geheel. 
Een andere interpretatie is dat er een samenhang tussen de functie en 
de vorm dient te zijn. Beide benaderingen zijn terug te vinden in het 
werk van Louis Sullivan. De centrale gedachte is dat de harmonie 
tussen deel en geheel, tussen vorm en functie zich als het ware 
vanzelf opdringt wanneer men serieus ontwerpt. Frank Lloyd Wright 
radicaliseerde deze gedachte in het midden van de 20ste eeuw door te 
stellen dat vorm en functie één dienen te zijn. Hij ontwerpt gebouwen 
in relatie tot de plek, als deel van het landschap en de natuur. Ook in 
Europa wordt op basis van deze gedachten gewerkt. Dat is 
bijvoorbeeld het geval bij het werk van de architect Alvaro Siza, die 
vanaf het einde van de jaren vijftig van de 20ste eeuw deze weg is 
ingeslagen. Aanvankelijk ontwierp hij alleen gebouwen voor Porto en 
omgeving. Inmiddels heeft hij in veel landen gebouwd, waaronder 
Nederland.  

● Het restaurant Boa Nova werd in de tweede helft van de jaren vijftig 
van de 20ste eeuw ontworpen door de architect Alvaro Siza. De opzet 
is - zeker voor die tijd - verrassend. De entree ligt ter hoogte van de top 
van de rotsduinen. Daar het gebouw tegen de helling van de duinen 
ligt, moet men voor het restaurant naar een lager gelegen verdieping. 
Van daaruit heeft men een fraai zicht op het strand en de zee. In de 
lounge waant men zich in een vogelobservatorium. Via langgerekte, 
smalle horizontale ramen kijkt men uit over de oceaan. In het 
restaurantdeel zijn glazen puien aangebracht die een directe 
verbinding hebben met een ervoor gelegen terras. De keuken en 
andere ruimten zijn verscholen in de duinen. Alhoewel de hoofdvorm 
van het gebouw tamelijk strak en geometrisch is, kan het toch als een 
organisch gebouw worden gezien, omdat het een eenheid vormt met 
de omringende natuur. Het interieur is ook door Siza ontworpen. Het 
restaurant is nog altijd in gebruik.



Regionaal Functionalisme
● Het Functionalisme krijgt ná de Tweede Wereldoorlog in veel 

landen navolging. In een groot aantal gevallen is het 
gedachtegoed gehanteerd door minder getalenteerde 
architecten, waardoor de stroming al snel een tamelijk negatief 
imago krijgt. In een aantal landen kent het Functionalisme een 
eigen regionale variant, bijvoorbeeld in Denemarken. De 
architect Arne Jacobsen neemt ideeën van het Functionalisme 
over, maar geeft er toch een eigen interpretatie aan, zodat een 
‘warmere’ en op de regionale gegevenheden afgestemde 
variant ontstaat. Zijn werk is met name in Kopenhagen en 
directe omgeving te vinden. In dit werk zijn ook duidelijk 
internationale invloeden te bespeuren, onder andere de vanuit 
Amerika afkomstige toepassing van vliesgevels. 

● Het raadhuis van Rodovre (bij Kopenhagen) werd in de jaren 
1954-1956 gebouwd naar een ontwerp van Arne Jacobsen. In 
het gebouw voeren rationaliteit en modern materiaalgebruik de 
boventoon. De opzet van het plan is eenvoudig: het gaat om 
twee bouwvolumes die via een glazen corridor met elkaar 
verbonden worden. Het grootste bouwvolume is bedoeld voor 
de gemeentelijke administratie. Het heeft drie bouwlagen. Het 
gebouw wordt gedragen door betonnen pilaren. De stabiliteit 
van de constructie wordt verkregen door wanden en vloeren in 
de vestibule, door de trappenpartij en door de toiletten. De 
entree is licht asymmetrisch gesitueerd. De gevels zijn bekleed 
met glazen vlieswanden. De zijkanten van het gebouw bestaan 
uit donkere natuursteen. Achter het administratiegebouw, in de 
as van de entree, liggen de raadzaal en de trouwzalen 
(respectievelijk raadscommissiezalen). Ook hier zijn de 
zijgevels met zwarte natuursteen bekleed. Het interieur is 
eveneens door Arne Jacobsen ontworpen. Het gebouw is nog 
altijd in gebruik als stadhuis.



Postmoderne Architectuur
● Het begrip Postmodernisme is in de bouwkunst door de 

architectuurcriticus Charles Jencks geïntroduceerd. Hij bedoelt 
de architectuur die als een reactie op het moderne 
(Functionalisme, Nieuwe Bouwen, Internationale Stijl) is 
ontstaan. Het gaat om architectuuruitingen die met elkaar 
meerduidigheid, veelzijdigheid en tegenstrijdigheid gemeen 
hebben. Daarom wordt deze richting als eclectisch-pluralistisch 
getypeerd. Uiterlijke kenmerken van de postmoderne 
architectuur zijn zuilen, timpanen, tongewelven en arcades, die 
tamelijk willekeurig worden toegepast. Deze architectuur is 
doorgaans ook tamelijk kleurrijk en is niet per se wars van 
ornamenten. Er zijn heel lichte, maar ook heel radicale vormen 
van Postmodernisme.   

● Het Kurhaus Museum is in de jaren negentig van de 20ste 
eeuw gerestaureerd en uitgebreid door de architect en 
beeldend kunstenaar Walter Nikkels. Het complex bestaat uit 
drie bouwdelen: het voormalige kuurbad, het voormalige 
badhotel en een langwerpige ‘Wandelhalle’. Het was niet 
eenvoudig om in dit complex een museum onder te brengen. 
Nikkels heeft de drie bouwdelen gerespecteerd. Aan de 
buitenkant zijn ze wit gesaust. Aan de binnenkant zijn door 
toepassing van lichte kleuren op wanden en vloeren de ruimten 
bij elkaar getrokken. Hierdoor ontstaat eenheid tussen de drie 
bouwdelen. De achterzijde van het complex is uitgebreid met 
een stoa. Het idioom dat Nikkels in de stoa gebruikt, is 
geïnspireerd door het Postmodernisme. Het museum heeft een 
vaste en een periodiek wisselende tentoonstelling. 

 



Organisch Functionalisme
● Het werk van de Zwitserse architect Peter Zumthor (jaren 

tachtig en negentig van de 20ste eeuw) is een hoofdstuk apart 
in de architectuurgeschiedenis. Hij werkt vanuit de traditie van 
de streek waarin hij werkzaam is (Graubünden) en is vertrouwd 
met de natuurlijke gegevenheden van het gebied, de 
traditionele materialen en de bouwvormen die daar veelvuldig 
voorkomen. Hij is in staat een optimale mix te maken van de 
plek en de functie in een heldere bouwvorm. Zo ontstaat iets 
dat men Organisch Functionalisme zou kunnen noemen: een 
intense wisselwerking tussen traditie en moderniteit, tussen 
ambacht en techniek, tussen natuur en cultuur, tussen deel en 
geheel, tussen traditionele en moderne materialen. 

● Het Thermalbad in Vals van architect Peter Zumthor werd in de 
eerste helft van de jaren negentig van de 20ste eeuw gebouwd. 
Het is geen ‘Erlebnisbad’ (zoals Center Parcs), maar een ruimte 
voor het prikkelen van de zintuigen. Het bad ligt tussen 
speculatiebouw uit de jaren zestig. De rechthoekige 
bouwmassa met horizontale stroken van groenblauwe gneis 
komt heel strak over. In de langgerekte bouwmassa, die zich 
over twee verdiepingen uitstrekt, zijn grote en kleine ramen 
uitgesneden. Het geheel is minimalistisch vormgegeven: alleen 
de ruimten tellen; ornamenten worden gemeden. Het gaat om 
genieten in pure vorm; om spel met water van verschillende 
samenstelling en van uiteenlopende temperatuur. Het dak is 
met gras begroeid en voegt zich mooi in het bestaande 
landschap. Het badcomplex is al geplaatst op de 
monumentenlijst van het kanton Graubünden.



High-Tech-Architectuur
● De opkomst van de computer als hulpmiddel in het ontwerpproces en 

de verfijning van techniek en materialen hebben in het laatste kwart 
van de 20ste eeuw nieuwe perspectieven geopend voor de 
architectuur. Er is een nieuw type architectuur ontstaan met originele 
constructies en een bijzondere verschijningsvorm. De techniek wordt 
niet verdoezeld, maar juist zichtbaar gemaakt. Een belangrijk startpunt 
in deze ontwikkeling was het Centre Pompidou in Parijs van Piano & 
Rogers. Karakteristiek voor de verschijningsvorm van high-tech-
gebouwen is het gebruik van glas, waardoor ze zeer transparant ogen. 
De constructie (vloeren, gevels, overkapping en dergelijke) wordt 
bewust zichtbaar gemaakt, waardoor men door het vlees heen het 
geraamte van het gebouw goed kan zien. De gebouwen ogen vaak als 
een machine, maar dan wel een machine uit het computertijdperk.  

● In 1990 werd een prijsvraag uitgeschreven voor de restauratie en 
uitbreiding van het Musée des Beaux-Arts te Lille. Deze werd 
gewonnen door de Franse architecten Ibos en Vitart. In 1997 is het 
museum voor het publiek opengegaan. Het oude neoclassicistische 
gebouw is verlost van de ‘bouwkundige vervuiling’ die door de jaren 
heen had plaatsgevonden. Het achterterrein is opgeschoond en daar is 
een langwerpig glazen schijf gekomen, waarin zich de kantoren 
bevinden. Tussen het oude en het nieuwe gebouw is een waterpartij 
aangebracht die op de begane grond als plein fungeert en die onder de 
grond de ruimte voor tijdelijke exposities herbergt. De glazen toren 
heeft een betonnen skelet en telt zes lagen boven, en twee onder de 
grond. De gevel is bekleed met gewoon spiegelglas. Het gaat om 
panelen die met gepolijste roestvrijstalen haken vastgemaakt zijn aan 
verticale stangen. Van een afstand wordt de indruk gewekt dat er rode 
en gouden strips op het glas zitten. Dat is gezichtsbedrog, want het zijn 
vlakjes die op de betonnen elementen zijn aangebracht die zich achter 
de glazen wand bevinden. Het museum heeft een vaste en een 
periodiek wisselende tentoonstelling.



Supermodernisme
● Het Supermodernisme in de bouwkunst ontstaat aan het einde van de 

20ste eeuw als reactie op het Postmodernisme. Alhoewel met het 
Postmodernisme de gedachten van het Nieuwe Bouwen, het 
Functionalisme en de Internationale Stijl definitief verleden tijd leken te 
zijn, is er een kentering opgetreden. Architecten hebben de waarde 
van het Modernisme opnieuw ontdekt. Ze erkennen dat ze in hun 
vorming sterk door deze stroming zijn beïnvloed. Ze willen daarop 
voortborduren. Het Postmodernisme wordt afgewezen als té 
willekeurig, té pluriform en té chaotisch. Men wil terug naar de heldere 
vormen. Architectuur wordt in sterke mate als een autonome activiteit 
gezien met een sterke rationele oriëntatie op de vorm. In het 
ontwerpproces wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de 
computer biedt.  

● Museum Het Valkhof van architect Ben van Berkel is één van de 
markante gebouwen die in Nijmegen gedurende de laatste vijftig jaar 
zijn gebouwd. Het gebouw oogt als een grote zeegroene glazen doos. 
Het heeft een betonnen skelet. De oost- en de noordzijde kennen 
spiegelglas; de zuid- en westzijde zijn bekleed met zeegroen 
gepotdekseld melkglas. De traceringen in de voorgevel benadrukken 
het horizontale aanzien van het gebouw. Het driehoekige plein 
Kelfkensbos vormt het ‘natuurlijke’ portaal voor het museum. Onder het 
plein is een parkeergarage. Trappartijen vormen het structurerend 
element van het museum: twee buitentrappen en een binnentrap. Aan 
de binnenkant verschiet de omgeving van kleur: het zwart van het plein 
verandert in heldere, lichte kleuren. Men ziet voor zich een geheel van 
trappen in een lichte houtsoort. Een deel van de trappenpartij gaat 
naar beneden en een ander deel voert de bezoeker naar boven, naar 
de expositieruimten. Wat meteen opvalt is het golvende plafond. Het 
museum heeft vaste en wisselende exposities van Romeinse Oudheid 
tot hedendaagse kunst. 



Restauratiearchitectuur 

● Niet alles wat in het verleden is gebouwd, is bewaard gebleven. 
Gelukkig is er een groot aantal waardevolle historische panden 
behouden. Deze bepalen in veel gevallen het gezicht van stad en dorp. 
Een aantal van die gebouwen staat op een lijst van beschermde 
monumenten. Via wet- en regelgeving, alsmede via financiële en 
fiscale regelingen wordt gepoogd dit culturele erfgoed te beschermen 
en in stand te houden. Monumenten zijn aan slijtage onderhevig. 
Geregeld onderhoud kan het vervalproces voorkomen of vertragen. 
Toch is restauratie op gezette tijden nodig, met name wanneer een 
monument een nieuwe bestemming krijgt. Er is een groep architecten 
die zich met name bezighoudt met de restauratie van monumenten. 
Terecht, want dit métier is een echt specialisme, dat kennis en 
kundigheid op velerlei gebied veronderstelt. 

● Ulft (gemeente Gendringen) is een dorp van ongeveer 10.000 
inwoners in de Achterhoek. Tegen de dorpskom ligt een 
industriecomplex van ongeveer 14 ha. De DRU-IJzergieterijen zijn 
gegroepeerd langs een ‘industriestraat’. Het complex is 
totstandgekomen in enkele goed herkenbare bouwfasen. Van de 
gebouwen uit de beginperiode is niets meer over. Wat resteert, gaat 
terug tot de tweede helft van de 19de eeuw. Het algemene beeld is 
een proces van stedenbouwkundige en bouwkundige additie. Eerst 
wordt het gebied aan de oostkant van de ‘industriestraat’ volgebouwd, 
om vervolgens de sprong te maken naar de westzijde van deze weg. 
De gebouwen aan de westzijde zijn in het algemeen groter van schaal. 
Zo zijn er enkele emailleerruimten op basis van ontwerpen van 
architect Beltman. In de jaren zeventig van de 20ste eeuw vond een 
verdere grootschalige uitbouw plaats aan de westzijde. Grote delen 
van het complex, die vanaf 1895 zijn gebouwd, zijn bewaard gebleven. 
Binnenkort verlaten de huidige gebruikers het complex. Het is de 
bedoeling om het complex een reeks nieuwe bestemmingen te geven. 



Regels om naar architectuur te 
kijken

● Hoe is de ligging? 
● Welke zijn de belendingen? 
● Wat is de bouwmassa? 
● Hoe is de geleding? 
● Wat is de hoofdvorm? 
● Wat is de hoogte? 
● Wat is de breedte? 
● Wat is de diepte? 
● Hoe ziet de façade er uit? 
● Welke dakvorm heeft het? 
● Waar ligt de entree? 
● Hoe zien de deuren er uit? 
● Welke ramen zijn het?

● Welk materiaal is gebruikt? 
● Welke kleuren zijn toegepast? 
● Welke ornamenten zijn er? 
● Welke functie heeft het? 
● Hoe wordt het gebruikt? 
● Wat is de ouderdom? 
● Wat is de geschiedenis? 
● Hoe is de onderhoudstoestand? 
● Welke plattegronden heeft het? 
● Hoe ziet het interieur er uit? 
● Welk meubilair is er? 
● Hoe is het licht?
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