


Doel expositie 

● Wie van architectuur geniet, realiseert zich waarschijnlijk niet 
dat achter de totstandkoming, maar ook achter het 
functioneren van fraaie gebouwen, vaak heel wat strijd schuil 
gaat. 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 doen zich dan voor? Waar gaat de 
strijd over? Op welke manier manifesteert zich die strijd? 
Welke partijen zijn erbij betrokken? Wat zijn de gevolgen 
ervan en hoe wordt er in de praktijk mee omgegaan?  

● De expositie ‘Strijd om Architectuur in Europa’ wil mensen 
inviteren om goed te kijken naar de spanningen en conflicten 
d ie me t de rea l i sa t i e en he t f unc t i one ren van 
architectuurprojecten gepaard gaan. De auteur heeft voor dit 
doel een strijdoctogoon ontwikkeld, waarin alle relevante 
elementen die bij de strijd een rol spelen zijn opgenomen. De 
expositie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Prof. dr. 
Nico Nelissen.  

● Nico Nelissen is emeritus-hoogleraar van de Universiteit 
Nijmegen en heeft tevens 25 jaar gedoceerd aan de 
Academie van Bouwkunst te Maastricht. Hij vervult talrijke 
maatschappelijke functies, waaronder voorzitter van meerdere 
welstands- en monumentencommissies. Hij schreef vele 
boeken op he t geb ied van de s tadssoc io log ie , 
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.





Stonehenge: Monolieten 

● Stonehenge ligt in het golvende krijtheuvellandschap van de 
vlakte van Salesbury. De naam Stonehenge is afgeleid van de 
woorden ‘hangende tuinen’. De vroegere Saksen noemden 
deze groep megalieten zo. Rond 3.050 vóór Christus werd met 
de bouw begonnen. Er werd eerst een ronde aarden wal met 
greppel aangelegd. Het binnenterrein was via een noordwest en 
een zuidoost ingang te bereiken. Tussen 2.900 en 2.600 vóór 
Christus werden houten palen op het binnenterrein en bij de 
ingangen aangebracht. Rond 2.500 vóór Christus werd een weg 
tussen evenwijdige aarden wallen aangelegd vanaf de rivier de 
Avon (op een afstand van ruim drie kilometer) naar 
Stonehenge. Tachtig megalieten van blauwgrijze zandsteen 
werden per vlot aangevoerd vanuit Zuidwest-Wales. Deze 
stenen werden in twee kringen opgezet. Later werden de 
blauwgrijze zandstenen vervangen door gigantische stenen 
afkomstig uit Wiltshire. De megalieten wegen tot ongeveer vijftig 
ton. Bovenop twee naast elkaar geplaatste stenen werd een 
derde steen, een latei, aangebracht. Zo ontstond een geheel 
van trilithons. Een rij stenen 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.  

  
● 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?



Agrigento: Tempelvallei 

● De tempelvallei Agrigento ligt op het eiland Sicilië (Italië). Er 
staan drie imposante tempels op rij. Zij bevinden zich op de 
kam van een heuvelrug die op zee uitziet. Ze zijn al van veraf te 
zien. Dat was ook de bedoeling, want de Carthagers moesten 
zien hoe groots en belangrijk Agrigento was. Binnen de 
ommuring heeft men vanaf de Heratempel een prachtig uitzicht 
op de verderop 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.  

● 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  verrichten 
door slaven die als oorlogsbuit gevangen waren genomen. Dat 
gebeurde ook in Agrigento in Zuid-Sicilië. De slaven zijn in één 
van de tempels uitgebeeld als atlanten. Zij torsen voor ‘eeuwig’ 
de door de overwinnaars op hun schouders gelegde last. 



Trier: Restanten Romeinse 
Bouwkunst

● De stadsplattegrond van Trier had ten tijde van de Romeinen 
de vorm van een rechthoek. De hoofdassen waren georiënteerd 
op de windrichtingen. De stad had muren, stadspoorten, 
weertorens en een voor Romeinse nederzett ingen 
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 
verbindt, komt het beeld van het vroegere Trier terug. 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 restanten van de 
o u d e s t a d s o m m u r i n g , e e n b a s i l i c a , e e n d r i e t a l 
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.  

● 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 willen behouden en die welke 
prioriteit geven aan economisch gewin. Een belangrijke 
overweging hierbij is dat wat verloren gaat, nooit meer 
terugkeert. Met andere woorden, alvorens het culturele erfgoed 
aan te tasten, dient men minstens twee keer na te denken.



Granada: Alhambra 

● Het Alhambra, de rode burcht, ligt als een verankerd schip op 
een heuvel in Granada. 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. De versterkte residentie 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. De 
toegang tot de residentiestad wordt verleend door vier poorten. 
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. Het Alhambra is misschien wel het meest bekend 
vanwege de patio’s. Het beeldmerk bij uitstek is de 
Leeuwenhof. Het gaat om een rechthoekig binnenterrein, 
omgeven door arcaden met zeer verfijnd stucwerk. De hof 
symboliseert het paradijs. Even buiten het gebouwencomplex 
van het Alhambra liggen de Generalifetuinen: een micro-
lustoord voor alle zintuigen. 

● D e g e s c h i e d e n i s i s e e n c o n t i n u e s t r i j d t u s s e n 
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, één 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 een 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.



San Gimignano: Woontorens 

● Het silhouet van het stadje San Gimignano 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’. De strijd tussen adellijke families, vooral 
tussen de Welfen en Ghibellijnen, kreeg een architectonische 
dimensie. Men ging namelijk bouwen om te imponeren. Dit 
resulteerde in de bouw van woontorens die soms tientallen 
meters hoog waren. Er ontstond een rivaliteit in steen: wie kon 
het hoogst en het sterkst bouwen. In San Gimignano leidde dit 
tot een ware bouwexplosie. De torens werden als gevolg van 
de onderlinge rivaliteit steeds hoger. Na afloop van een 
openlijk conflict, waarbij bijvoorbeeld de Welfen hadden 
gewonnen, werden de torens van de Ghibellijnen geslecht en 
werd op de bestaande woontorens van de Welfen een extra 
verdieping gebouwd.  

● Architectuur is de zichtbare kant van macht in de 
samenleving. Wie het voor het zeggen heeft, kan bouwen wat 
hij wil. 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 een fraaie illustratie van de toenmalige 
familierivaliteit. Gebouwen die naar de hemel reiken, zijn er in 
allerlei maten en soorten. De hedendaagse wolkenkrabbers 
zijn een variant op dit thema. De strijd is gericht op wie het 
hoogst komt, letterlijk en figuurlijk.



Mechelen: Stadhuis 

● Aan de oostzijde van de Grote Markt in Mechelen bevindt zich het 
tegenwoordige stadhuis. Het bestaat eigenlijk uit drie delen: de 
voormalige gotische lakenhal, het (neo)gotische paleis en de nieuwbouw 
uit de jaren zeventig van de twintigste eeuw. 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 
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. In de zestiende eeuw werd de 
noordvleugel van de lakenhal afgebroken om plaats te maken voor het 
Paleis van de Grote Raad. Het ontwerp wordt toegeschreven aan 
Rombout Keldermans. Men is met de bouw begonnen, maar in 1547 
werd de bouw gestaakt. Alleen de benedenverdieping met zuilengalerij 
was gereed. 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 Keldermans.  

● 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 
verbinden? Met andere woorden, wat moet 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. 



Willemstad: Vesting 

● Willemstad is een representatief voorbeeld van het 
‘Oudnederlandse vestingstelsel’. De naam van het stadje 
verwijst naar de stichter Willem van Oranje. Het was een 
nieuwe stadsaanleg 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, door de 
Staten van Brabant verbeurd waren verklaard. 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.   

● 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 veranderden het aanzien en de vorm van de stad 
drastisch. 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 particuliere verenigingen is 
bereikt dat vestingplaatsen behouden zijn. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor Willemstad. In het begin van de twintigste 
eeuw dreigde de vesting verloren te gaan, maar dankzij de 
strijd van een monumentenvereniging is dat voorkomen. 



Londen: St Paul’s Cathedral 
● De oude St Paul's kerk in Londen werd tijdens de grote stadsbrand 

van 1666 volledig verwoest. In 1668 kreeg Christopher Wren de 
opdracht voor de wederopbouw van de kerk. Hij 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 verworpen door de 
kerkelijke commissie belast met de begeleiding van de bouw. 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 discussie - door een 
koepel. 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. De koepel, met een hoogte van 111 meter, is eigenlijk 
de meest opvallende architectonische prestatie, zowel aan de 
buiten- als aan de binnenkant. 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.  

● 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’n 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. 
Na de Londense stadsbrand van 1666, kreeg Wren de taak om het 
verwoeste stadsdeel weer op 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.



Brighton: Royal Pavilion 

● Het Royal Pavilion in Brighton 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 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 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 oude 
gebouw heen een ijzeren constructie heeft aangebracht om 
op die manier de salon van een grote, uivormige koepel te 
kunnen voorzien. 

● 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 
ideeën door te drukken. 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. 



Le Grand-Hornu: Industriële 
utopie

● De architect Bruno Renard kreeg opdracht van de industrieel Henri 
De Gorge om een ontwerp voor een mijncomplex te maken. Het 
resultaat was Le Grand-Hornu: een groots ensemble met een 
centrale as, een dwarsas, een centrale ruimte en een voorhof. Dit 
alles paste 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 binnenkomt, dan kijkt men op een vierkante 
binnenplaats uit. Wanneer men via een tweede toegangspoort op 
het grote ellipsvormige grasveld komt, dan ziet men in het midden 
het standbeeld van de stichter van Le Grand-Hornu: Henri De 
Gorge. Vroeger was het binnenterrein geplaveid met kasseien. Aan 
de linkerkant bevinden zich werkplaatsen en een grote industriehal. 
Aan de rechterkant liggen eveneens werkplaatsen, als mede een 
administratiekantoor, dat het ingenieurshuis werd genoemd. In dit 
huis is zeer recent een museum voor hedendaagse kunst 
ondergebracht. Rondom het vierkante en ellipsvormige complex 
bevinden zich ongeveer 435 met arbeiderswoningen die in 
dezelfde periode, als onderdeel van het gehele ensemble werden 
ontwikkeld. 

● Architecten worden door opdrachtgevers ingehuurd om ontwerpen 
te maken. Zij stellen zich doorgaans dienstbaar op tegenover hun 
opdrachtgever. Soms verkeren ze in de gelukkige omstandigheid 
dat er een verlichte geest is met idealen. Dat biedt de architect de 
kans om met een bijzondere visie op de proppen te komen. In de 
beginperiode van de industrialisatie waren er ondernemers die 
sociale bewogenheid en persoonlijk gewin met elkaar verbonden. 
In 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 om voor de 
arbeidende klasse een menswaardige woon- en werkomgeving te 
creëren. 



Wenen: Burgtheater 

● Het Burgtheater in Wenen werd gebouwd als hoftheater. Het 
ontwerp 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.  

● 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 het ontwerpen 
van een theater geen sinecure is. 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 dergelijke strijd afgespeeld. Eén van de ontwerpers, 
de bekende Gottfried Semper, hield het  voor gezien en trok 
zich terug uit het project.



Boedapest: Parlementsgebouw
● Rond 1870 werd een prijsvraag uitgeschreven voor het 

parlementsgebouw van Hongarije. Slechts 19 plannen 
werden ingediend. De keuze viel op het neogotisch ontwerp 
van Imre Steindl. 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 1.000 arbeiders 
hebben gedurende zeventien jaar aan het gebouw gewerkt. 
Het was de grootste investering in die periode. Het gebouw 
verraadt de invloed van de ‘Houses of Parliament’ uit 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 sloegen 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. 

● 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 gediscussieerd is. De 
strijd speelde zich niet alleen af tussen opdrachtgever en 
architect, maar soms bemoeide het hele volk zich ermee. In 
Hongarije won Imre Steindl de prijsvraag voor het 
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 het parlementsgebouw. 



Glasgow: Glasgow School of 
Art

● De Glasgow School of Art, ontworpen door Charles Rennie 
Mackintosh, ligt tegen een steile helling. De eerste vleugel 
werd tussen 1897 en 1899 gebouwd. De façade van dit deel 
ziet uit op de Renfrew Street en in dit bouwdeel werden de 
ateliers ondergebracht. In de granieten façade zijn grote 
raamuitsparingen aangebracht om licht tot de ateliers te doen 
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. 
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 
verdieping. Het tweede deel, aan de westzijde, werd tien jaar 
later gebouwd op basis van door Mackintosh bijgestelde 
plannen. Hij veranderde zijn ontwerp van 1896 zodanig dat er 
een hoog oprijzende westgevel ontstond. 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; zij laten het licht in de erachter 
liggende bibliotheek vallen.  

● Een profeet wordt in eigen land zelden 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 legde zich in 
Zuid-Frankrijk toe op kunstnijverheid. Hij heeft steeds het 
gevoel gehad miskend te zijn.



Le Raincy: Notre-Dame du 
Raincy

● De Onze-Lieve-Vrouwekerk in Le Raincy (1922-23) is 
opgericht ter herinnering aan een oorlogsgebeurtenis. De 
gebroeders Perret hadden altijd al een kerk willen bouwen. Zij 
wilden aantonen dat een kerk van beton óók mooi kan zijn. 
Hun adagium was ‘snel en goedkoop bouwen’. Beton zag 
goedkoop uit en was volgens velen slechts geschikt voor 
utiliteitsbouw. Toch kregen zij de opdracht voor de bouw van 
een kerk. In een tijdsbestek van dertien maanden zetten zij 
een gebouw neer met de allure van een (kleine) gotische 
kathedraal. Het is de eerste, esthetisch geslaagde toepassing 
van onbekleed gewapend beton in de sacrale architectuur. 
Het gaat om een hallenkerk: een middenschip met twee 
zijbeuken van gelijke hoogte. Perret heeft gebruik gemaakt 
van het aanwezige talud: de kerk loopt in de richting van het 
hoogaltaar naar beneden. De binnenruimte wordt sterk 
bepaald door de eenheid in materiaalgebruik. Vloeren, muren, 
daken, altaar en communiebanken zijn allemaal van beton. 
Slanke, elf meter hoge zuilen met cannelures, zonder 
basement en zonder kapiteel, scheiden het middenschip van 
de zijbeuken. Opvallend zijn de wanden van claustra-
betonblokken. Ze zijn gevuld met gekleurd glas, gemaakt door 
de artiest Maurice Denis.  

● 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  van gewapend beton. Er zijn 
weinig bouwmaterialen die een zo grote invloed op de bouw 
hebben gehad. Maar voordat een nieuw bouwmateriaal op 
grote schaal wordt geaccepteerd, moet het bewijs zijn 
geleverd dat het voordelen oplevert. Het moet goedkoper, het 
moet sterker en duurzamer zijn. Bovendien moet men iets 
kunnen maken dat met ander bouwmateriaal niet kan. 
Auguste Perret, afkomstig uit een aannemersbedrijf, heeft zijn 
hele leven lang zendingswerk verricht 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. 



Bremen: Böttcherstrasse 

● De Böttcherstrasse in Bremen 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. 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 
opgetrokken uit 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, fungeerde als weldoener voor kunstenaars die in de stad 
waren neergestreken. Hij liet hier kunstenaarswoningen, 
ateliers, musea, een boekhandel en cafés bouwen. Daartoe gaf 
hij opdracht aan de architect en beeldhouwer Hoetger. Het 
ensemble vertoont kenmerken van de Jugendstil en van het 
baksteenexpressionisme. Opvallende elementen zijn de ronde 
hoeken, de sierlijke baksteenpatronen, de detailleringen van het 
metselwerk en de hier en daar aangebrachte ornamenten.   

● 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’ kunnen maken? Soms beweren 
kunstenaars dat het voor de creativiteit van hun werk goed is 
als ze niet te veel door weelde worden afgeleid. Soms zoekt 
men elkaar op en probeert in een kunstenaarskolonie tot 
op t ima le p res ta t i es 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 Roselius zorgde ervoor dat de kunstenaars 
opdrachten kregen om in hun levensonderhoud te voorzien. 
Dankzij dit initiatief kunnen we de producten van het 
baksteenexpressionisme zien in de Böttcherstrasse te Bremen. 



Dessau: 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 een schoolgebouw 
in Dessau. De school werd in korte tijd door Walter Gropius 
en Adolf Meyer ontworpen. Destijds was het gebouw aan de 
rand van de stad gelegen. 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. 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. Het rechter deel van het gebouw, bestemd voor 
de werkplaatsen, is vermaard door de aan het betonnen 
skelet opgehangen vliesgevel van staal en glas. De 
transparante gevel is als het ware vóór het gebouw geplaatst. 
Dit wordt extra geaccentueerd door de wat teruggelegen 
onderbouw. Deze vleugel staat in verbinding met laagbouw, 
die op zijn beurt verbonden is met de studentenflats. Dit 
bouwdeel is enkele lagen hoger dan de gebouwen met 
leslokalen en ateliers.  

● Er is geen architectuur-opleiding die tot zoveel discussie heeft 
geleid 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 n ieuwe, opzienbarende 
schoolgebouw tot stand. 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.



Como: Casa del Fascio 

● Het Casa del Fascio bevindt zich aan de rand van de 
binnenstad van Como. 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. 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 jaar aan het project. Hij ontwierp niet alleen het gebouw, 
hij voerde ook het toezicht op de bouw ervan uit en 
controleerde het totale bouwproces. Het Casa del Fascio 
heeft een volkomen vierkante plattegrond van 33,2 bij 33,2 
meter. Het l i jkt qua hoofdmassa op een Italiaans 
Renaissancepaleis. In zijn verschijningsvorm is het echter 
zeer modern. Het gebouw bestaat uit een skelet van 
gewapend beton, dat bekleed is met wit marmer (travertijn). 
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. Achter het 
frame zijn ramen geplaatst als lagen ze in diepe neggen. Het 
hart van het gebouw is een met glas overkapt atrium.  

● 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 herinnerd 
worden aan een ongelukkige periode uit de geschiedenis. 
Toch is op die manier veel cultureel erfgoed verloren gegaan. 
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 mogelijkerwijs aan het 
behoud ervan heeft bijgedragen. Het is nu het onderkomen 
van de financiële politie.



Lemiers: Kloosterkerk 

● Aansluitend op het oudere deel van het klooster te Lemiers, ontworpen 
door Böhm, is in de tweede helft van de twintigste eeuw door Dom 
Hans van der Laan een kloosterkerk met crypte totstandgekomen. 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. 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 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. In de kerk is alles 
gericht op het altaar. De dubbele koorbanken voor de monniken zijn 
aan beide zijden van het altaar geplaatst. Onder de abdijkerk bevindt 
zich de crypte. Het is de plek bij uitstek voor persoonlijk gebed en 
bezinning. Opvallend is de wand achter het hoofdaltaar. Hierin zijn de 
namen gebeiteld van de daar begraven stichters van de kerk.  

● In hoeverre is architectuur te beschouwen als een toepassing van 
algemene wiskundige beginselen? Zijn er getallenverhoudingen 
waarmee in de vormgeving rekening moet worden gehouden? 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 in 
Lemiers 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 omgang met 
verhoudingen. 



Helsinki: Finlandiahuis 

● Het Finlandiahuis van Alver Aalto in Helsinki is gelegen langs 
de as die van het centrum naar het noorden van de stad voert, 
de Mannerheimintie. Aalto had een strook grond ter 
beschikking aan de zuidwestkant van het Töölönlahti, het 
grote meer ietsjes ten noorden van het stadscentrum. Dit 
terrein kent een groot hoogteverschil tussen de straat- en 
meerzijde. Het gebouw is aan de meerzijde op poten 
geplaatst waardoor het lijkt alsof het een beetje hoger ligt. Dit 
optische effect wordt bereikt door de transparante onderste 
laag. Het complex bestaat uit een langgerekt horizontaal 
bouwvolume dat evenwijdig aan het meer ligt en een verticaal 
bouwvolume waarin zich de grote concertzaal bevindt. De 
présence wordt sterk bepaald door de wir marmeren 
bekleding. Niet alleen het exterieur, maar ook het interieur is 
zeer de moeite waard. Een imposante trap voert naar de 
foyer, die als een Italiaanse piazza is vormgegeven. De foyer 
is voorzien van zitbanken en tafeltjes, die net als het andere 
meubilair, door Aalto zelf ontworpen zijn. In het gebouw 
bevinden zich een grote en een kleine concertzaal.  

● Sommige architecten hebben ambities die verder reiken dan 
het ontwerp van één enkel gebouw. Zij ontwerpen imposante 
stedenbouwkundige plannen. Het  is een teleurstelling 
wanneer ze constateren 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 
s tand gekomen die doen vermoeden dat Aal to ’s 
stedenbouwkundig plan alsnog als inspiratiebron fungeert.



Apeldoorn: Centraal Beheer 

● In de periode 1968-72 werkte de architect Herman Hertzberger aan 
het hoofdkantoor van de verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer 
in Apeldoorn. 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.’ 
Om dit doel te bereiken, 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.  

● 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. Dat lijkt 
eenvoudig, maar is het in de praktijk zeker niet. Sommige architecten 
hechten helemaal niet zo aan participatie en inspraak van gebruikers. 
Zij denken dat ze het zelf beter weten. Gedurende 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 als 
architect de hoofdstructuur bepaalde, maar waaraan de individuele 
werknemers verder zelf invulling konden geven. Later hebben allerlei 
veranderingen in het gebouw plaatsgevonden. Ook nu nog vinden er 
verbouwingen plaats, waarbij de vraag is of deze niet als een 
aantasting van het oorspronkelijke idee moeten worden gezien? 



Alphen aan den Rijn: Ecolonia 

● Het doel van Ecolonia in Alphen aan den Rijn was (en is) een impuls 
te geven aan het milieubewust bouwen in Nederland. De 
initiatiefnemer tot het project was Novem, een in Nederland 
opererende 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. De ontwikkeling van Ecolonia is de verantwoordelijkheid 
geweest van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, tegenwoordig 
Bouwfonds geheten. Dit fonds was ook de risicodragende 
opdrachtgever. Het stedenbouwkundige plan voor Ecolonia is 
ontworpen door de Belgische stedenbouwkundige en architect Lucien 
Kroll. Zijn rol in Ecolonia is vooral geweest dat hij een reeks 
(ecologische) wensen heeft geformuleerd die vervolgens als leidraad 
voor de planuitwerking hebben gefungeerd. In Ecolonia zijn in totaal 
101 woningen gereal iseerd. B innen de opzet van het 
stedenbouwkundige plan hebben negen architecten tussen de acht 
en achttien woningen ontworpen. De bureaus waren: Bakker Boots 
Van Haaren Van der Donk uit Schagen; J.P. Moehrlein uit Groningen; 
Hopman bv uit Delft; BEAR, Bureau voor Architectuur en Renovatie 
uit Gouda; Alberts & Van Huut uit Amsterdam; Lindeman c.s. uit Cuijk; 
de Werkgroep Woningbouw en Energiebesparing van de TU-
Eindhoven; Peter van Gerwen uit Amersfoort en Archi Service uit ’s-
Hertogenbosch. 

● Architecten moeten  rekening houden met het milieu. Toch waren 
weinig architecten op de hoogte van de wijze waarop zij via hun 
ontwerpen invloed op natuur en milieu uitoefenen. Pioniers op dit 
gebied hebben laten zien dat door bewuste materiaalkeuze, 
specifieke bouwvormen en uitgekiende voorzieningen de milieulast  
verminderd kan worden. Om duurzaam bouwen meer kans te geven, 
zijn speciale stimuleringsprogramma’s opgesteld. 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 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. 



Osnabrück: Felix-Nussbaum 
Haus

● Het Felix-Nussbaum-Haus ligt even buiten het stadscentrum van 
Osnabrück. Het vormt een onderdeel van het gebouwencomplex 
waarin het Kulturgeschichtliches Museum Osnabrück is ondergebracht. 
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. De jury 
verkoos het ontwerp van Libeskind, dat als motto had ‘Museum ohne 
Ausgang’. Zijn concept beoogt een ruimtelijke context te creëren, waarin 
een verbinding wordt gelegd tussen leven en 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 
vleugel bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. 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. De Nussbaum-Brücke is het 
verbindende bouwdeel tussen de nieuwbouw en het bestaande 
hoofdgebouw van het museum. De ruimten van het Felix-Nussbaum-
Haus bestaan uit lichtstijgende en lichtdalende vloeren, niet-parallel 
lopende wanden, vensters met schuine hoeken en gedeeltelijk 
transparante plafonds.  

● 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 erachter liggende gedachte. Architectuur vraagt om 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. Wanneer men de wanhoop en angst van het 
slachtoffer van de holocaust kent, dan kan men de deconstructieve 
vormen van het gebouw beter begrijpen. 



Parijs: Fondation Cartier 

● Het juweliershuis Cartier gaf architect Jean Nouvel opdracht om op de 
Boulevard Raspail in Parijs nieuwbouw voor haar stichting te 
ontwerpen. 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. Het programma van eisen omvatte expositieruimten en 
kantoren voor de s t icht ing, a ls mede ops lagplaatsen, 
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. 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. 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.  

● 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 
bepalingen waarmee een architect rekening moet houden. 
Opdrachtgevers willen vaak meer dan op de betreffende plek 
(wettelijk) kan, waardoor in veel plannen het maximum als minimum 
wordt gehanteerd. Architecten proberen op een creatieve wijze met 
de wet- en regelgeving 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.



Zürich: Bahnhof Stadelhofen 

● Het Bahnhof Stadelhofen in Zürich is in de jaren tachtig van de 
twintigste eeuw ontworpen door Santiago Calatrava. Het oude 
stationsgebouw is bewaard gebleven. Hij heeft aan dit bestaande 
gebouw een nieuwe structuur toegevoegd in de vorm van een grote 
perronoverkapping en een ondergronds winkelcentrum. Daardoor is 
een interessante associatie ontstaan tussen oude stationsarchitectuur 
en nieuwe ingenieursarchitectuur. Een grote straat met 
boulevardallure voert naar het stationsgebouw. De entree tot de 
perrons gebeurt op een voor Calatrava karakteristieke manier, 
namelijk via doosvormige openingen in het maaiveld. De constructie 
suggereert dat de kappen van de entrees open- en dichtgeklapt 
kunnen worden. Het exterieur van de perrons wordt qua vorm 
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. De stalen staanders zijn verankerd in een 
betonnen basement. De top van de staander is door middel van een 
scharnier verbonden met een stalen ligger. Boven de spoorlijnen is 
een wandelroute aangelegd die van open, stalen bogen is voorzien. 
Tussen de bogen zijn staaldraden bevestigd, waardoor een 
langgerekte pergola ontstaat. Onder de spoorlijnen is een 
winkelcentrum aangelegd, dat als een catacombe oogt. De ruimte 
wordt bepaald door betonnen gewelven.  

● 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. 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 
constructie en techniek. Daar waar een architect in beide disciplines 
een opleiding heeft gehad, kan dat 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.



Hannover: Expo 2000 

● In 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. Ongeveer 180 
landen leverden een bijdrage. Meer dan 50 landen bouwden een 
eigen paviljoen; de andere presenteerden zich in grote, 
gemeenschappelijke tentoonstellingshallen. Landenpaviljoens trekken 
doorgaans de meeste aandacht. Ze worden vaak ontworpen door 
bekende architecten. Zo kan men een goede indruk krijgen van de 
heersende architectuuropvattingen. In Hannover kon men kennis 
nemen van een architectonisch zeer gevarieerd geheel van 
landenpaviljoens. Er waren zeer traditionele, maar ook uiterst 
moderne gebouwen. Het paviljoen van Nederland trok veel 
belangstelling. Het 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 landschappen van Nederland.  

● 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 geweest 
om eeuwig te blijven staan. Ze zijn het resultaat van een eenvoudige 
vraag van een opdrachtgever om ruimte te creëren. Het moet 
functioneel zijn, mag niet te veel kosten en als er geen behoefte meer 
aan is, mag het gesloopt worden. Soms is de levensduur van een 
gebouw wel heel erg kort, bijvoorbeeld bij wereldtentoonstellingen 
waar gebouwen vaak direct na afloop weer worden afgebroken. In het 
beste geval worden ze op een andere plaats opnieuw opgebouwd. 



Strijdpunten 

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

● 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 willen afsteken. 

● 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. 

● Schoolstrijd: verwoede pogingen om een 
architectuuropleiding in stand te houden. 

● Verwerpelijke architectuurstrijd: het behoud van 
architectuurprojecten van een verwerpelijk regime. 

● Getallenstrijd: de vreedzame strijd voor een eigen 
architectuuropvatting. 

● Ambitiestrijd: de strijd om het verwezenlijken van een 
groots architectonisch gebaar. 

● Participatiestrijd: de discussie over de invloed van 
gebruikers op het architectonische ontwerp. 

● Duurzaamheidstrijd: moeizame pogingen om in de 
architectuur aandacht voor duurzame ontwikkeling te 
krijgen. 

● Memoriestrijd: pogingen om te 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.
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