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“Wat is architectuur?”

Met het langlopende multi-project
The Persistence of Questioning.
Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer
wil Archined het gesprek rond
belangrijke vragen in en voor de
architectuurpraktijk en -cultuur
stimuleren. Naast de publicatie
van essays en beeldessays online
en in cahiervorm, bestaat het project uit podcasts en een fysieke
bijeenkomst. De vragen die
Archined met The Persistence of
Questioning adresseert zijn niet
eenduidig te beantwoorden, maar
daarom niet minder belangrijk
om te stellen. Wat is de betekenis
van het vak in en voor de toekomst? Hoe verhouden ontwerp
en ethiek zich tot elkaar? Wanneer
spreken we van architectuur en met
welke criteria beoordelen we dit?
Wat is waarde van architectuurcultuur?

De opvattingen over wat
architectuur teweeg zou moeten
brengen, lopen sterk uiteen. Dit
cahier bestaat uit een groeiende
collectie losse essays die een
veelheid aan verschillende contemporaine, misschien wel avantgardistische praktijken illustreert.
Vanuit hun eigen praktijk reflecteren architecten op de vraag:
“Wat is architectuur?”
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Wat is architectuur?
Architectuur gaat over ontwerp, materialisatie,
detaillering, maar ook over gebruik, betekenis,
effect. Over ruimtes: fysiek of imaginair. Over
verbeelden, onthullen, verhullen. Over concepten
en luchtkastelen, beton en hout, systemen en
details. Over niets doen, toevoegen en weglaten.
Over faciliteren en verbeteren. Over auteurschap en gebruikers.
Op 4 september 1996 werd het eerste
artikel op Archined gepubliceerd. Grasduinend
door het omvangrijke Archined archief dat
zich in de afgelopen 25 jaar heeft gevuld met
essays, opinies en recensies ontdekte de
redactie dat bepaalde onderwerpen — niet
geheel verwonderlijk — aanhoudend terugkeren,
hoewel aanleiding en argumenten daarvoor telkens verschillen. Als het kader van de afgelopen
vijfentwintig jaar een afbakening mag zijn om
terug te blikken op de recente geschiedenis
van het vakgebied, dan zien we dat een aantal
verschuivingen hebben plaatsgevonden.
Na de afschaffing van de SR (Standaard
Regeling) in 1997 werd daarmee ook de hono
rariumformule voor architecten opgeheven.
Sindsdien onderhandelen opdrachtgevers
scherp over werkzaamheden en honorarium,
en zijn architecten meer dan voorheen elkaars

concurrenten geworden. Daarnaast maakt
de strikte Nederlandse interpretatie van de in
2004 ingevoerde Europese aanbestedings
regels het voor veel — niet alle — architecten
moeilijker om aan opdrachten te komen die
door publiek geld worden gefinancierd. Deze
invloed van de markteconomie trekt diepe
sporen in het architectuurvak: hoe het wordt
beoefend — harder en zakelijker — en op het
resultaat — presentatie en representatie
worden almaar belangrijker. Voor reflectie is
steeds minder tijd en ruimte, de relevantie
van de architectuurcultuur wordt kleiner. Het
zijn ontwikkelingen die nog eens zijn versterkt
door de financiële crisis van 2008 en de
nasleep daarvan.
Wederom bevinden we ons op een ingrijpend kantelpunt. Het recent uitgebrachte
rapport van het Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) laat zien — helaas niet
voor het eerst — dat de door mens-gedreven
klimaatverandering overal ter wereld leidt
tot onontkoombare extremen in weer en
klimaat. En de wereldwijde impact van de
MeToo-beweging, de Black-Lives-Matter
beweging en de COVID-19 pandemie op het
dagelijkse, sociale en culturele leven, op de
economie, infrastructuur, op de gebouwde
omgeving en het gebruik daarvan, zet ons

wereldbeeld in een andere realiteit en maakt
bepaalde problematieken meer zichtbaar.
Het allesomvattende en schaal doorbrekende effect van deze confronterende inzichten
en tendensen draagt concrete argumenten
aan voor veranderingen en verschuivingen.
Langzaam maar zeker vindt er op dit moment
een verbreding van de architectuurpraktijk
plaats. Het is een ontwikkeling die al eerder
is ingezet wanneer men kijkt naar de afstudeerprojecten die de afgelopen jaren op de
ontwerpopleidingen worden gepresenteerd,
maar nu momentum krijgt. Architectuurdenken wordt door architecten op meerdere
en verschillende terreinen ingezet, niet als
nieuw verdienmodel of ter spreiding van
marktrisico’s, maar vanuit oprechte belangstelling en interesse in extra-architecturale
kwesties, zoals criticus Hans Ibelings het
noemt, in wat architectuur kan bereiken
buiten zichzelf. De notie dat architectuur
meer kan zijn dan een fysiek object wordt
alom meer geaccepteerd. Ingegeven vanuit
de wil tot maatschappelijk betrokkenheid,
vormt voor een groeiende groep architecten
de alternatieve en avant-gardische praktijken uit de jaren zestig en zeventig van de
vorige eeuw een inspiratie om hun eigen
werkterrein kritisch ondervragen. Waarin

de huidige periode mogelijk verschilt van de
jaren zestig en zeventig, is een steeds breder
gedragen gevoel dat architectuur — in welke
vorm dan ook — een (bescheiden) verschil
kan maken. Een gevoel dat misschien ook is
ingegeven omdat doorgaan op de oude vertrouwde weg geen duurzame optie is. Avant-
garde wordt mainstream?
Met het langlopende multi-project The
Persistence of Questioning. Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en
meer wil Archined het gesprek rond belangrijke vragen in en voor de architectuurpraktijk en -cultuur stimuleren. Naast de
publicatie van essays en beeldessays online
en in cahiervorm, bestaat het project uit
podcasts en een fysieke bijeenkomst. De
vragen die Archined met The Persistence
of Questioning adresseert zijn niet eenduidig te beantwoorden, maar daarom niet
minder belangrijk om te stellen. De opvattingen over wat architectuur teweeg zou
moeten brengen lopen sterk uiteen. Dit
cahier bestaat uit een groeiende collectie
losse essays die een veelheid aan verschillende contemporaine, misschien wel avantgardistische praktijken illustreert. Vanuit
hun eigen praktijk reflecteren architecten
op de vraag: “Wat is architectuur?”

Het scheppen van werelden:
architectuur als verbeelding van een
maatschappij
Lara Schrijver
In de kern is het ontwerpen een hoopvol gebaar,
het ziet het potentieel van een plek en streeft
naar verbetering. Tegelijkertijd probeert het
ook het dagelijks leven te faciliteren, en ruimte
te geven aan verschillende ervaringen, zowel
individueel als collectief. Deze twee drijfveren —
het verbeteren en het faciliteren — liggen aan
de basis van de architectuur en haar zelfbeeld.
Zo laveert het ontwerpen tussen overmoed en
dienstbaarheid.
Daarmee omvat de architectuur ook twee
naast elkaar levende visies, een die de wereld
zoals ze zich voordoet in stand houdt, en een
die een andere, mogelijke vorm van samenleven voorspiegelt. Dat laatste deelt ze met de
sciencefiction en de speculatieve fictie. De
overmoed treedt in als de architect meent de
samenleving (vaak op korte termijn) te kunnen
veranderen door middel van architectuur. In de
manifesten van het modernisme kantelde het
evenwicht naar overmoed; architecten namen
steeds grootschaligere problemen op en
hun projecten werden ingezet om maatschap-

pelijke transformatie te bewerkstelligen. Zoals
sf-auteur Paul Scheerbart in 1914 schreef
voor de Werkbund-tentoonstelling in Keulen:
“Als we onze cultuur op een hoger niveau willen
brengen, zijn we gedwongen onze architectuur
te transformeren”. De latere teleurstelling
in het modernisme laat zien dat grootse visies
niet altijd haalbaar of zelfs wenselijk zijn (denk
aan de buitenwijken van Parijs en Toulouse).
Toch is de overmoed ook een belangrijk deel
van het ontwerpen — zo lang er ook voldoende
bescheidenheid naast leeft, om te beseffen
dat niet alles naar de hand te zetten is.
Dit idee van ‘werelden scheppen’ is niet
uniek voor de architectuur en de sciencefiction.
Feitelijk doen verschillende creatieve disci
plines hetzelfde; ook theater, film, literatuur en
game design creëren andere werelden waarin
deelnemers zich kunnen onderdompelen.
Het voornaamste verschil is de aanwezigheid
van de gebouwde omgeving in het dagelijks
leven. Daarmee drukt architectuur een stempel
op de samenleving, terwijl het tegelijk de
waarden van die samenleving uitdrukt. Toch is
dit geen directe, onbemiddelde verbinding:
hoe een gebouw wordt ervaren is een complex
samenspel van (individuele) waarneming en
(gezamenlijke) cultuur. Gebouwen blijven vaak
langer staan dan de maatschappijen waarvoor

ze zijn gebouwd, zoals bijvoorbeeld in het voor
malige Oostblok. Bovendien kunnen belangrijke
veranderingen soms uit onverwachte hoek
komen en misschien zelfs kleiner, bescheidener,
of minder ingrijpend zijn dan de grootse
plannen uit de geschiedenis zouden sugge
reren. In de sciencefiction — zowel geschreven
als verfilmd — zijn de omgeving en het verhaal
juist innig verbonden. Hier lijkt de alledaagse
ervaring naar de achtergrond te verdwijnen
en is de frictie tussen intentie en resultaat een
rijke voedingsbodem voor maatschappelijke
bespiegelingen. Vooral sinds de jaren 1970
beginnen deze verhalen vaak vanuit een post-
apocalyptische staat van de wereld, die meestal
zijn oorsprong vindt in ons heden. Door de
omgeving in lijn te houden met het verhaal
worden onderliggende vragen uitvergroot en
worden de kleine afleidingen van het alledaagse
leven — de mogelijkheid om dit te faciliteren
kenmerkt de architectuur — terzijde geschoven.
Deze verhalen vinden plaats in een toekomst
waarin onze huidige constructies in puin
zijn gevallen of een enorme ecologische ver
nietiging hebben veroorzaakt. Ze bieden zo een
tegenwicht aan de architectonische speculaties zoals ze in de modernistische manifesten
naar voren komen, die vaak een optimistische
toekomst projecteren, verbeterd door

t echnische vooruitgang en nieuwe ruimtelijke
vormen.
De architectuurgeschiedenis toont hoopvolle maatschappelijke ambities die werden
verweven in opvattingen over de mogelijke
vormen van de toekomst. Zo beweerde Tony
Garnier dat er geen gevangenissen nodig
waren in zijn Cité Industrielle, omdat er geen
voedingsbodem zou zijn voor criminaliteit in
zijn rationele en socialistische stad. In de
architectuur blijven de verregaande sociaal-
maatschappelijke en ruimtelijke consequenties van dergelijke ambities vaak onderbelicht.
Sciencefiction daarentegen, die vrij is van
praktische beperkingen, kan ook de dreigingen
en de mislukkingen bestuderen van dit soort
speculatieve werelden. De samenhang tussen
de vorm van deze werelden, en de principes
van de samenleving en het gedrag dat wordt
gefaciliteerd, is juist de kracht van deze verhalen. Hoewel de architectuur meer over
geleverd is aan de toevalligheden van alledag,
hebben architecten evengoed complete en
verreikende speculatieve projecten ontworpen
— Tony Garnier’s Industriële Stad (1917),
Gyorgy Krutikov’s Vliegende Stad (1928),
Buckminster Fuller’s koepel boven Manhattan
(1960) — die een hoop voor de toekomst in
architectonische vorm gieten.

Dome over Manhattan, R. Buckminster Fuller, 1960

Een opvallend thema in de hedendaagse
sciencefiction is het in twijfel trekken van de
natuurwetten die ons begrip van de werkelijkheid bepalen. Dit thema heeft zijn wortels
in de latere jaren van de 20e eeuw. Vanaf de
jaren 70 beginnen verschillende sciencefiction
verhalen een onbehagen te uiten over de
wetenschap, zowel wat betreft de bestaande
wetenschappelijke inzichten als het idee dat
vooruitgang moet worden nagestreefd ongeacht de gevolgen. Hoewel in veel van deze
verhalen het aanpassingsvermogen van
mensen de redding blijkt — er is altijd wel een
groep die overleeft dankzij menselijk (en ook
technisch) vernuft — is de mensheid tegelijk
de oorzaak van de verwoesting, die meestal

voortkomt uit onvoorziene gevolgen van
menselijk gedrag. Ze worstelen in toenemende mate met de omstandigheden van
wat nu wordt aangeduid als het Antropoceen,
en sommige verhalen lijken te suggereren
dat we ons moeten voorbereiden op het
absoluut onvoorspelbare.
In James B. Tiptree’s roman Up the Walls
of the World uit 1978 bijvoorbeeld, worden
twee afzonderlijke verhaallijnen geleidelijk
samengebracht; een gaat over een buitenaardse samenleving en een over mensen die
experimenteren met telepathische communicatie. Het buitenaardse verhaal presenteert
een geheel andere rolverdeling tussen mannen
en vrouwen dan in de westerse samenleving
van de jaren 70. Bij deze soort zijn mannen
groter en sterker, waardoor ze gezien worden
als bijzonder geschikt voor het opvoeden van
kinderen, terwijl de vrouwen door hun kleinere
statuur en beweeglijkheid, juist beter zijn
in het verkennen van de omgeving en voedsel
verzamelen. Deze eenvoudige omkering van
wat al jaren geldt als vanzelfsprekend, dat
kracht en grootte zijn ontwikkeld om te jagen
in plaats van de jongen te beschermen,
gebruikt het Darwinistische idee van fitness
to purpose om onze eigen maatschappelijke
veronderstellingen te ondervragen.

In Up The Walls of the World gebruikt
Tiptree (pseudoniem van Alice B. Sheldon)
het buitenaardse verhaal om minder gangbare personages te creëren en een verhaal
te vertellen dat onze samenleving een
spiegel voorhoudt. De buitenaardse wezens
communiceren in lichtgolven (geen woorden),
leven in elektromagnetische veldstormen,
en hebben weinig fysieke kenmerken
waarmee we ons als mensen kunnen identificeren. Toch communiceren ze en maken ze
contact met hun menselijke tegenhangers.
Hun wereld is vluchtig, of in ieder geval
niet fysiek. Dit wordt uitgespeeld tegen
de menselijke wereld met een onderzoeks
afdeling op een militaire basis als decor —
het summum van grauwe, bureaucratische
en institutionele architectuur. Niets is
hier spectaculair, maar alles is zorgvuldig
overwogen.
Het verhaal van Tiptree zet een compleet andere wereld naast de onze. De verschillen roepen niet alleen een gevoel van
verwondering op, maar ook vragen over
onze eigen conventies en aannames. En
passant laat het verhaal zien dat de moderne
samenleving niet alleen vooruitgang en
solide wetenschappelijke kennis heeft
gebracht, maar ook weer nieuwe valkuilen.

Van het fragiele welzijn van individuen
in een hoogtechnologische en stedelijke
samenleving, de tekortkomingen in de
wetenschappelijke rationaliteit tegenover
een complex ecosysteem, tot een toe
nemende onderkenning van de milieuproblematiek, al deze aspecten spelen in de
verhalen van de laatste 50 jaar een belangrijke rol en bepalen vaak de (instortende)
structuur van de omgeving. Recentere
verhalen gaan zelfs verder en veranderen
de relatie tussen mens en omgeving met
een grondige transformatie van de stoffelijkheid zelf, door voort te bouwen op cybernetische systemen, nanotechnologieën
en versnelde evolutie. Deze verhalen spelen
zich af tegen een achtergrond van voort
durende ontwrichting van het idee van
‘mens-zijn’, ‘technologie’ en ‘natuur’.
Ter illustratie: een verhaal dat breekt
met de gevestigde natuurwetten is Jeff
Vandermeer’s ‘Southern Reach’-trilogie,
waarvan Annihilation (2014) voor Netflix
werd verfilmd. In de film wordt een gebied
ontdekt dat de shimmer (glinstering)
wordt genoemd. Mensen die het gebied
intrekken komen soms niet terug. Wie wel
terugkeert, is zichzelf niet meer. Het blijkt
dat de shimmer een niet te duiden omge-

ving is met vervreemdende gebeurtenissen, die gaandeweg het boek vaker blijkt
te zijn bezocht. Het gebied lijkt zich uit te
breiden en het wordt duidelijk dat de
omgeving een soort anomalie veroorzaakt
waarin menselijk, dierlijk en plantaardig
leven zich vermengt om nieuwe, hybride
levensvormen te creëren. Mens-bomen,
beer-mensen en plant-vissen ontstaan
hier, en ook de tijd verloopt anders. De reeks
als geheel stelt de grenzen van het menselijk handelen ter discussie en gaat in op
de gevolgen van de opvatting dat menselijk
leven gescheiden is van ander leven.
Daarmee ondervraagt het werk het moderne
denken als geheel, vooral omdat dit denken
steeds de beperkingen van de aarde
terzijde schuift zonder rekening te houden
met de gevolgen. De trilogie reflecteert op
het falen van de moderne samenleving
dat in de architectuur ook steeds meer
tastbaar wordt in gebouwen die mensen
vervreemden en het milieu beschadigen.
Vandermeer verkent deze denkbeelden
overigens nog verder in zijn roman Borne
uit 2017, waarin hij zich een wereld voorstelt waarin technologie, leven en DNA
vermengd raken, waar alle soorten —
mensen, dieren, planten — in gelijke mate

natuurlijk en kunstmatig zijn.
Dit soort speculatieve wereldbeelden
helpen de wereld te begrijpen zoals hij nu
is en laten ook zien wat hij zou kunnen
worden, het zijn prikkelende reflecties op
de neveneffecten van collectief handelen.
Juist de sciencefiction kan de architectuur
helpen om onvoorziene gevolgen van
ontwerpbeslissingen in acht te nemen,
om grondig te erkennen hoe enerzijds de
omgeving en de maatschappij verbonden
zijn, en hoe anderzijds de toekomst moeilijk te voorspellen blijft. Dankzij de vele
werelden die al bedacht zijn — in de
architectuur en in de sciencefiction — kan
het ontwerp zich verhouden tot de wereld
die we willen bouwen. Sciencefiction
vergroot elementen uit die we herkennen
uit het heden, om daarmee te speculeren
over een mogelijke wereld van de toekomst. Architectuur probeert op vergelijkbare wijze nieuwe werelden te scheppen,
en is tegelijk ook gebonden aan de
bestaande context. Deze twee aspecten
van de verbeelding sluiten elkaar niet uit,
maar informeren elkaar juist. De complementaire perspectieven tonen hoe onze
bestaande en verbeelde realiteiten elkaar
wederzijds beïnvloeden en zo een vorm

geven aan de wereld zoals we die — uit
eindelijk — bouwen. Juist door vergezichten te omarmen (bloeiende stedelijke
ecosystemen, ruimte voor verschillende
woonculturen) kunnen veranderingen
worden ingezet. Realiteitsbesef is onontbeerlijk voor het realiseren van een
gebouw, maar het voorstellingsvermogen
kan vorm geven aan de toekomst.

Lara Schrijver studeerde architectuur aan
Princeton University en TU Delft. Ze promoveerde aan de TU Eindhoven en is tevens
hoogleraar architectuurtheorie aan de Faculteit
Ontwerpwetenschappen van de Universiteit
Antwerpen. Zij is redactielid bij het KNOB
Bulletin en schrijft regelmatig over de architectuurculturen van de 20e en 21e eeuw.

Bewoonbaarheid als criterium
Mechthild Stuhlmacher
Houvast bij Aalto
Ik verblijf voor een paar dagen in een appartement in Berlijn, ontworpen door Alvar Aalto. Een
tijdelijk logeeradres, aangeboden door een gastvrije vriendin. Het is een overzichtelijke woning
in een groter bouwblok met woningen van verschillende groottes, oorspronkelijk waarschijnlijk
vooral bedoeld voor kleinere gezinnen. Aalto, een
architectuurheld uit de jaren 50, ontwierp een
perfecte plek voor een bewoonster van nu die
veel reist en het huis gebruikt als thuisbasis en
filmstudio, een leefwijze die Aalto destijds vast
niet voor ogen had. Een perfecte plek ook voor
de verschillende buren: de jonge gezinnen, alleenstaanden, stellen, ouderen, jongeren. Wat het
hier zo b
 uitengewoon prettig maakt? Er is nagedacht over eenvoudige dingen: de entree van
het gebouw voelt zowel uitnodigend als vanzelfsprekend, voor bezoekers met en zonder bagage
of fiets. In het appartement kom je binnen in
een ruim halletje, met doorgangen naar zowel de
keuken als de veelzijdige leefruimte die destijds
als Allraum werd beschreven. Een ruime loggia
— perfect geplaatst tussen eet-, slaap- en

woonplek (nu werkruimte) — voelt als het centrum van het huis en brengt veel licht tot diep in
de woning. Daarmee ontstaat er een zorgvuldige
maar ongedwongen differentiatie tussen activiteiten zoals koken, eten, zitten of werken. Overhoekse uitzichten, diagonale zichtrelaties en
transparante tussenwanden maken de ruimte
groter dan ze werkelijk is en zorgen voor de verbinding tussen alle binnenruimtes en het landschap buiten. De verschillende ramen rondom de
loggia vangen de bewegende zon en zorgen
voor variatie, voor leven. Dit wordt nog versterkt
door de kenmerkende open hoeken die het hele
gebouw binnen en buiten karakter en geleding
geven. Op het niveau van het interieur vormen
bovenop de radiatoren eenvoudige, maar vast
gemonteerde planken verwarmde zitbanken.
Het uit 1957 beroemde en destijds net als
nu ‘modern’ aanvoelende appartementengebouw
in het Hansaviertel heeft twee ruime collectieve
entreehallen, één op het niveau van de fietsen
berging en de hoofdentree een verdieping hoger.
In het verlengde van de hoofdentree bevindt
zich een prachtig overdekt buitenterras, een
soort ‘kolommenhal’ waar zelfs in de koude
herfst de buren elkaar treffen. En als dat niet
daadwerkelijk elke vrijdagavond — zo het schijnt
— gebeurt, is de vriendelijke generositeit die
de plek uitstraalt van grote waarde. Van hieruit

Hansaviertel Appartement Berlijn, 1957. Alvar Aalto Foundation, H.Havas

Hansaviertel appartement in Berlijn van Alvar Aalto. Foto’s auteur

bereikt men de prettig lopende, overzichtelijke
trappenhuizen, met daglicht en een prachtige
hoekbank bovenop de radiator. De afmetingen
van alle ruimtes binnen en buiten zijn bescheiden,
de materialen sober. Door de verhoudingen en
ruimtelijke relaties overstijgt Aalto echter de
banaliteit, monotonie en benauwdheid die aan
vergelijkbare flatgebouwen uit dezelfde periode
en de jaren daarna kunnen kleven. Het is de
generositeit, het denken vanuit het gebruik en de
aandacht voor dagelijkse bewegingen en behoeftes, die deze woningen al lange tijd in leven
houden, veel en veel langer dan vergelijkbare
woningen waar met minder kunde en a andacht
te werk is gegaan. Werkelijk goede architecten
hebben het vermogen tijdloos goud te spinnen
van eenvoudige dingen; alledaagse plekken
tot een waardige leefomgeving te verheffen;
duurzaamheid daadwerkelijk waar te maken.

Strengheid, verbondenheid en toe-eigening
Goede architectuur helpt de wereld bewoon
baar te maken. Voor elk architectuurproject,
groot, klein, transformatie, nieuw, publiek,
collectief of privaat, stedenbouwkundig of een
interieur is dat in mijn ogen de ultieme taak.
Architectuur levert houvast, bescherming, aan

leiding, waardigheid. Een goed gebouw is in
de stad als een hoekbank in een kamer, een
lambrisering, een vloerkleed, een podium om
op te zitten of op te staan, iets wat ons helpt
om onze plek te vinden, alleen en met anderen
en een plek om ons toe te eigenen. In Brusselse
prijsvragen en aanbestedingen is ‘bewoonbaarheid’ een selectiecriterium. Ze bedoelen
daarmee dat de gebouwen afgestemd moeten
zijn op de praktische behoeftes van de ge
bruikers. Bruikbaarheid, maar dan meer dan
functionaliteit. Waardigheid en schoonheid,
maar dan meer dan een beeld.
Wat is er nodig om bewoonbare architectuur
te maken, behalve het wellicht onevenaarbare
talent van Alvar Aalto? Ikzelf gebruik met
enige regelmaat drie begrippen die ik essentieel acht voor de architectuur die wij met
ons bureau idealiter zouden willen maken.
Het gaat om de begrippen rigour of strengheid,
continuity of verbondenheid en appropriation,
oftewel het vermogen van de architectuur
om zich te laten bewonen.
De eerste twee termen zijn ontleend aan
de titels van publicaties van het tijdschrift 9H,
verschenen in 1989 resp. 1995; destijds voor
mij enorm inspirerende thematische compilaties van bekende en onbekende projecten,
teksten en beelden. Deze publicaties zijn ware

schatkistjes, met ontdekkingen zoals de destijds in Nederland volledige onbekende Hans
Döllgast en Hans Tessenow; of studentenwerk van de Noorse architecten Jensen en
Brynhildsen die met verbluffende trefzekerheid
een Lepra-hospitaal in Lasur in India hadden
ontworpen; of een van de eerste huizen van
het kleine maar veelbelovende bureau Herzog
de Meuron.
Met ‘strengheid’ bedoel ik artistieke en
praktische precisie en vakbeheersing, de training van het oog, de zintuiglijke waarneming
en het gevoel voor ruimte. Het begrip van de
continuïteit, de verbondenheid sluit hierop
aan. Met ‘continuïteit’ bedoel ik het brede
begrip van culturele, ruimtelijke en historische
contexten en de ontwikkeling van het begrip
‘voortbouwen op’ of weiterbauen.
Het derde begrip appropriation oftewel
bewoonbaarheid bestaat niet als titel van 9H,
maar zou voor mij een logische oftewel wenselijke voortzetting zijn. De toe-eigening kan
vele vormen aannemen. Het zijn handvatten
die de architectuur biedt, de aanleidingen
die mensen willen gebruiken om zich ruimtes,
gebouwen, wijken eigen te maken. Het gaat
naast belangstelling voor mensen om generositeit en gepastheid en ook om een bepaalde
relativering van het vak. Als architect ben

je aanwezig en afwezig tegelijk. Je zorgt dat
niet alleen de bewoners en gebruikers, maar
vooral ook de materialen, het licht, de textuur, het ritme en zeker ook de planten buiten
tot hun recht komen. Je zorgt ervoor dat
bewoners, bezoekers, alle gebruikers zich
ergens thuis voelen zonder dat er een architectenwil in de weg staat of te veel aandacht
opeist. Je ontwerpt heel bewust en precies,
maar betrekt het niet ontworpene, het reeds
bestaande, veranderlijke, natuurlijke en alle
voorspelde en niet voorspelde latere toevoegingen en verstoringen bij je overwegingen.
In het landschapsontwerp noemen ze dat
borrowed scenery waarbij het omliggende
landschap wordt meegenomen in het ontwerp. Deze houding is niet te verwarren met
bescheidenheid, maar gaat om het vermogen
te observeren en de empathie die nodig is om
uit het geobserveerde conclusies te trekken.
Om dat te bewerkstelligen is er aandacht
nodig, belangstelling voor mensen en de
natuur, en precisie, vakmanschap. En als het
vakmanschap er is, heeft de architectuur
ook het vermogen om niet alleen dienstbaar
maar ook poëtisch te zijn.

Toe-eigening: het ontworpene
en het niet ontworpene
Een goed voorbeeld van een toe-eigenbare
ruimte binnen ons eigen werk is de omsloten
binnentuin van woonzorgcentrum Parkhof in
Machelen (België). Een brede gaanderij omsluit
er een grote tuin die in samenwerking met de
kunstenaar Rudy Luijters en tuin- en landschapsarchitect Arne Deruyter als ‘kunstwerk’ is ingevuld, en die dankzij vele vrijwillige
tuinliefhebbers telkens andere vormen aan
kan nemen. Er zijn vogelhuisjes, kippen, houten
speeltoestellen, een oeroude gevonden stenen
waterbak, onorthodoxe beplantingen, een
jeu-des-boules-baan, frambozenstruiken en
een oude tamme kastanje. De gaanderij heeft
het karakter van een kloostergang, de tuin
zelf voelt als een bewoonbare buitenkamer
met de gaanderij als lambrisering. Hier kan
men schuilen voor regen en zon. De gaanderij
biedt letterlijk een houvast, voor een dagelijks
rondje, voor het observeren van gasten,
huisgenoten, dieren en planten. De tuin is
complementair aan de architectuur, relativeert en compenseert. Het niet ontworpene
staat naast het wel ontworpene; spontaneï
teit tegenover het bepaalde; het veranderlijke
en tijdelijke tegenover het permanente.

In het Predikheren, de stadsbibliotheek
van Mechelen waarvoor we de ruïne van
een barok kloostergebouw na lange tijd van
leegstand hebben gerestaureerd en her
bestemd, bestaan deze handvatten onder
(veel) meer uit een houten voering die overal
in het gebouw in verschillende gedaantes
voorkomt, als lambrisering, zitbank, werk
tafel, kast, en tribune. De voering maakt de
wanden warm en aanraakbaar, laat de
ruimtes aangenaam klinken, zorgt voor een
plek, voor elektriciteit en licht, en bovenal
bemiddelt het tussen de mensen die het
gebouw willen gebruiken en het gebouw
zelf. Hierdoor kan het gebouw zich in al zijn
facetten tonen en al zijn ongerijmdheden en
littekens laten zien. Ook hier gaat het om
de verhouding van hetgeen er is ontworpen
en wat we hebben aangetroffen. De kleurrijke ruïne wordt ingekaderd, op een voetstuk
geplaatst, bewoonbaar gemaakt en komt
hierdoor pas tot leven.
Deze voorbeelden zijn een pleidooi voor
een architectuur die zich bezint op haar
kerntaken. Architectuur hoort, om met
Andreas Hild te spreken, tot de wereld van
de gebouwen en niet tot de wereld van
de dingen, de objecten. Architectuur faciliteert, kadert, ondersteunt en is dus alleen

te begrijpen door de relatie met de ander.
Objecten daarentegen staan op zichzelf. Goede gebouwen omzomen straten
en pleinen, geven mensen en ontmoetingen
een plek, zorgen voor waardigheid van
binnenuit. Goede gebouwen zijn, vooral,
ervaarbaar op schaal 1:1. Als architecten
bouwen we geen objecten maar ruimtes
en zetten letterlijke en figuurlijke zitbanken
neer. We staan als architecten niet op
het podium, maar we bouwen het podium
dat anderen zich eigen moeten maken.
Innovatie en vakmanschap
“To all the professors who belong to a different
generation of ours: this world moves so fast!
Put pride, your stupid studies of past things,
your tastes, your beliefs aside! The mistakes
of the past are leading us to destruction! (...)
People use to tell us to look to the past to avoid
the same mistakes in the future, but I say:
let’s look to the future, to avoid the mistakes
of the past!” (bron: archicage.com)
Het citaat is representatief voor de stem van
een jonge generatie architecten in deze tijd
die velen als een kantelpunt zien. Het is

normaal en zinvol dat elke nieuwe generatie
denkt het beter te kunnen en anders te
moeten doen dan de vorige. Toch zou ik
wensen dat we ons juist nu ook zouden herbezinnen op de architectuur als discipline.
Ik zou dit niet als terugblik maar als vooruitblik willen zien. Het Hansaviertel in Berlijn
waar Aalto’s woongebouw staat, kwam tot
stand in het kader van de bouwtentoonstelling Interbau ’57 en was toentertijd hét
voorbeeld voor toekomstig bouwen. Gestapelde appartementen in het groen met
eigentijdse materialen en compacte plattegronden werd als optimistisch alternatief
voor het herbouwen van de gebombardeerde
stad gepromoot. Een gedifferentieerd,
natuurlijk landschapsontwerp was de drager
van een stedenbouwkundig plan dat brak
met vooroorlogse tradities. Aalto’s gebouw
omarmt het omliggende landschap. In
tegenstelling tot talloze flatgebouwen uit
de decennia daarna die met vergelijkbare
premisses werden gebouwd wordt het
gebouw nog steeds gekoesterd. Aalto bleek
als geen ander in staat te zijn de destijds
radicaal innovatieve agenda met aandacht
voor bewoonbaarheid te combineren.
Ik zou wensen dat we, net als Aalto,
een eigentijdse, innovatieve agenda zouden

koppelen aan vakmanschap en bewoonbaarheid. Dat we architectuur weer meer
als gebouwen gaan zien waarbij we ons
afvragen wat gebouwen allemaal moeten
kunnen — en wat niet — en wat ze onderscheiden van objecten. Ik ben ervan overtuigd dat de fundamentele transitie naar
een werkelijk duurzame, toekomstbestendige architectuur waar we op het
moment voor staan om meer vraagt dan
de vervanging van beton door hout of
hennep, en het bouwen van steeds uitdagendere objecten. Laten we opnieuw
kijken naar gebouwen en onze rol als ontwerpers hierin. Laten we ons afvragen
waarom er gebouwen zijn die we al 50 jaar
of nog veel langer goed vinden, waar
we graag zijn en waar dat aan ligt. Laten
we architectuur weer als een kunst zien
die gaat over het maken van goede ruimtes
en leefomgevingen, en haar herwaarderen
als een tegelijkertijd innovatieve maar
desalniettemin langzame, dienende discipline die het doel heeft de wereld voor
iedereen — voor een stuk — bewoonbaar
te maken.

Mechthild Stuhlmacher is samen met
Rien Korteknie zaakvoerder van het bureau
Korteknie Stuhlmacher Architecten in
Rotterdam, een middelgroot architecten
bureau met name werkzaam in België en
Nederland. Hiernaast is ze als docente verbonden aan de TU Delft en de TU Berlijn
en betrokken bij uiteenlopende onderzoeksen publicatieprojecten.

Velvet Realities
Sven Jansse
De beelden symboliseren de zoektocht naar
de kern van de vraag: “Wat is architectuur?”;
een serie sterk geabstraheerde bouwsels die
balanceren op het grensgebied van architectuur
en sculptuur. Alle kenmerken die ons normaal
gesproken helpen om a rchitectuur eenvoudig
te herkennen, te benoemen en een plaats
te geven, zijn verdwenen. Bovendien is er geen
vertrouwde context meer, als waardevolle objecten in een juwelendoosje worden de vormen
gepresenteerd tegen een donkere a
 chtergrond.
De grillige monolieten lijken ogenschijnlijk
onveranderbaar. De texturen zijn bijna tastbaar,
maar tegelijkertijd niet te benoemen. Toch zijn
we in staat om ons direct te verhouden tot
hetgeen we zien door de herkenbaarheid van
de geabstraheerde vormen en de overdreven
doorvoering van typische architectonische
elementen. Er zijn overkappingen, plinten en
daken. Het gaat over h
 erhaling, over stapeling,
het ensemble en de publieke ruimte. Kortom,
de uitgeklede architectonische vormen werpen
je terug op een existentiële ruimtelijke en
bijna plastische ervaring, ondanks hun tweedimensionale weergave.

Sven Jansse creëert denkbeeldige ruimtes
en ruimtelijke verbeeldingen die de grens
tussen zowel kunst en architectuur, als
werkelijkheid en fantasie doen vervagen.

Verschuivend auteurschap
en het ontwerp van de ontmoeting
Giovanni Bellotti
Alessandra Covini
Tijdens een interview met de dichter David
Shapiro verwees John Hejduk naar een gesprek
dat hij ooit had met Peter Eisenman. Eisenman,
die bekend was met Hejduk’s nomadische,
gefragmenteerde werk, deed dat af als ‘geen
architectuur’ omdat hij ‘er niet in kon’. Waarop
Hejduk theatraal zijn wijsvinger op Eisenman
richtte en zei: ‘Jij kan er niet in!’ Hejduk’s punt
berustte op het idee dat de architectuur niet
uitsluitend bestaat uit het gebouwde weefsel
van de omgeving, maar dat behalve gebouwen,
tekeningen en maquettes ook vormen van
architectuur kunnen zijn en dat men een project alleen kan ‘binnengaan’ als men het vermogen of verlangen bezit het te begrijpen.
In de jaren dat we samenwerken als Studio
Ossidiana zijn we vooral in de alledaagse
wereld van contracten op disciplinaire grenzen
en de definitie van architectuur gestuit. In de
onderhandelingen over kunstenaarshonorarium
in plaats van architectuurtarieven, incidenteel
kracht bij gezet door collega’s, familie of studenten wanneer ze vragen: ‘Ben je nu kunste-

naar of architect?’ Soms wensten we dat we
het zelfvertrouwen hadden om te antwoorden
met die bekende kwinkslag van Gordon Matta
Clark: ‘Als er sanitair is, dan is het architectuur.’
Naarmate we minder geïnteresseerd raakten
in de disciplinaire implicaties van onze contractuele flexibiliteit (ingehuurd als kunstenaars
of als architecten) kregen we ook steeds meer
het gevoel dat veel bredere en gevestigde
begrippen en definities om ons heen begonnen
te wankelen, en dat dit niet zonder gevolgen
zou blijven. Begrippen als natuurlijk en kunst
matig, termen die ooit in staat waren om tot de
collectieve verbeelding te spreken, werden
troebel. Hun betekenis werd ofwel te breed om
nog bruikbaar te zijn, ofwel te strikt om nog
geloofwaardig te zijn. Welke betekenis hebben
natuurlijk en kunstmatig nog in een wereld
waarvan de samenstelling van de bodem en de
lucht onbedoeld door mensen is ontworpen?
De ineenstorting van deze begrippen ging
gepaard met een hernieuwd verlangen naar
stabiele disciplinaire fundamenten. Maar net
als natuur, lijkt architectuur eerder te verwijzen
naar een dikke laag definities, dan naar een
denkbeeldig rijk waartoe projecten en objecten
op basis van hun culturele stamboom al dan
niet worden toegelaten. We hebben dit ver
langen naar stabiele disciplinaire fundamenten

niet opgevat als een aansporing tot agnosti
cisme, maar voelen een steeds grotere behoefte om de gradiënt tussen de disciplines te
betreden, terwijl we probeerden zinvolle ver
bindingen te leggen tussen de gebieden die we
doorkruisten.
Het ter discussie stellen van binaire cate
gorieën — niet alleen ambachtelijk en concep
tueel, materieel en abstract, maar ook bredere
categorieën zoals menselijk en niet-menselijk
en cultureel en natuurlijk — brengt geen intrin
siek politiek of esthetisch standpunt met zich
mee. Het noodzaakt ons eerder elke context
diepgaander te bevragen en specifieke bete
kenissen toe te kennen aan woorden als duur
zaamheid en inclusiviteit — woorden die zo
vaak in opdrachtomschrijvingen voorkomen
dat ze betekenis verliezen. Het bevragen staat
niet gelijk aan het omhelzen van de ineenstor
ting van culturele categorieën of disciplinaire
grenzen. Integendeel, het is de aanvaarding dat
geen enkel project onschuldig is, dat projecten
altijd zullen insluiten en uitsluiten en zich
altijd zullen positioneren in de richting van de
ene en niet de andere vorm van duurzaamheid. Indien eenmaal is aanvaard dat onschuld
niet kan worden ontleend aan technische
optimalisatie of aan de een of andere vorm
van milieuvriendelijkheid, brengt de onmogelijk-

heid van architectonische onschuld een nieuw
soort optimisme met zich mee. Elk ontwerp
moet zichzelf op de een of andere manier
als noodzakelijk positioneren: door ongeziene
of vergeten vormen van relaties met anderen
mogelijk te maken, door actief nieuwe manieren
voor te stellen om in een woning of in een openbare ruimte te verblijven door nieuwe vormen
van handelen, of wel agency — een samenspel
van niet menselijke krachten die ons gedrag
beinvloeden — mogelijk te maken.
De ruimte en betekenis van projecten ligt
volgens ons in deze verfijnde, indirecte ‘positionering’. Projecten maken het mogelijk om het
generieke tot het specifieke te transformeren
en om ethische twijfels te herschrijven als
contextuele posities. Een project hoeft niet om
een ‘auteur’ te draaien. De focus kan tijdens
het proces verschuiven, andere vormen van
auteurschap en eigenaarschap kunnen worden
aangemoedigd en de ruimte krijgen om te
groeien, architectuur kan dan worden gedefinieerd als een vorm van gastvrijheid die open
staat voor kritiek en bijdragen. Dit is misschien wel de reden waarom wij zo graag met
materiaal en maquettes werken, omdat we
ze — in lijn met Hejduk’s denken — niet zozeer
als de voorbereidselen voor, maar als fragmenten van de architectuur beschouwen.

Variaties op een vogelkooi, Studio Ossidiana. Foto’s: Kyoungtae Kim

De maquettes die ons het meest bevallen
zijn autonome objecten die materialiteit
verwerven door, en manifestaties zijn van,
het gereedschap waarmee ze zijn gemaakt;
maquettes die zowel representaties van
mogelijke ruimten als bewoners van de
ruimte zijn. Voorbeelden zijn de sculpturen/
maquettes van Andrea Branzi, Gonzalo
Fonseca, Fausto Melotti en Michele de Lucchi,
die in staat zijn een soort affectie voor,
en verlangen naar hun materialisatie op te
wekken, maquettes die zowel fragmenten als
voorlopers van hun mogelijke transformaties
tot gebouwen zijn. Deze maquettes verleiden
ons, lijken om onze zorg te vragen en aan de
toeschouwer — dus niet alleen aan de maker
— te vragen wat ze later kunnen worden.
Dit soort maquette-objecten oefent een ander
soort invloed uit dan de invloed die wordt
toegeschreven aan de canonieke architectonische maquette, die is bedoeld als een snelle
driedimensionale schets of een schaalbare
weergave van een vaststaand resultaat.
De maquette-objecten zijn minder plooibaar
en geven zich niet passief over aan schaalvergroting, want hun schaalbaarheid vereist
een vertaling, terwijl hun louter materiële aanwezigheid toekomstige keuzes ter discussie
stelt. Ze bestaat gelijktijdig op tenminste

twee verschillende schalen. Elk is op zichzelf,
zoals Hejduk verklaarde, niet alleen een
fragment van de architectuur, maar ook een
autonoom object.
De mogelijkheid van vertaling naar andere
schalen vergroot of verkleint hun invloed
niet. De maquettes en materialen die we in
onze studio maken — en die zeker bijdragen
aan de ontwikkeling van projecten —
worden dan ook in zekere zin op architec
tonische schaal bedacht en gemaakt.
Tegelijkertijd ambiëren we het soort instrumenten te maken die we zelf zouden willen
verzamelen, waarvoor we verantwoordelijk
zouden willen zijn en die we willen koesteren vanwege zowel hun intrinsieke
materiele eigenschappen als vanwege hun
vertaalbaarheid. In die vertaalbaarheid
schuilt hun generositeit: ze moeten worden
bewerkt en nodigen anderen — of dat nu
ambachtslieden, bouwers, opdrachtgevers,
toekomstige gebruikers of studenten zijn —
uit om in gesprek te gaan. Deze openheid
van het werk staat vér af van het idee van
neutraliteit. Wij geloven niet in het bestaan
van enige neutrale architectonische vorm,
materiaal of ontwerp. Neutraliteit — in de
architectuur en misschien wel in algemene
zin — is net zo beladen als elke andere

positie. Neutraliteit kan alleen als een wenselijk resultaat worden gezien als er een
verlangen bestaat om te verbergen, en om
degenen te negeren die de betrokken neutraliteit, norm of standaard als een agressieve vorm van uitsluiting zouden ervaren.
De openheid waar wij op doelen, staat
dichter bij de versie die Umberto Eco definieerde in Open Work en die later werd overgenomen door architecten als Aldo van
Eyck. Eco omschrijft een kunstwerk als
‘een object dat niet alleen begiftigd is met
structurele eigenschappen die een aantal
opeenvolgende interpretaties — een reeks
evoluerende perspectieven — mogelijk
maken, maar die ons ook in staat stelt zo’n
reeks te coördineren’. Deze openheid is niet
generiek en de interpretaties ervan zijn
niet toevallig. Het eist in feite dat wij ons in
het werk begeven om te reageren op de
belichaamde posities. Dit verlangen om
te communiceren schept ruimte voor de
activiteit en het auteurschap, de inherente
en onvermijdelijke vormen die de generositeit in het project aanneemt. Wanneer
een maquette wordt omgezet in een reeks
tekeningen, worden die tekeningen materie,
wordt materie materiaal en worden objecten
ruimten die men zich kan toe-eigenen.

In dit proces komen verschillende auteurs
tot leven: zij die de ruimte hebben bedacht,
zij die de ruimte hebben gebouwd, en zij
die voor de ruimte zorgen.
Deze zomer hadden we gedurende
de voorzichtige pauze tussen de lockdowns
het geluk te zien hoe de projecten waar
we de afgelopen twee jaar aan gewerkt
hadden, gebouwd werden. In andere
woorden: vertaald werden naar een stedelijke, burgerlijke schaal. In Utrecht werd
het openbare keuken-duin, Fire Dune,
gerealiseerd, een uit vuurplaatsen en zand
bestaand landschap waarin men kan
koken of rusten bij het vuur; in Stockholm
het Utomhusverket, een openbaar tuin-
observatorium; en in Amsterdam het Bird’s
Palace, een aan vogels en vogelkijkers
gewijd drijvend eiland. Enerzijds ervoeren
we het delen van de vormen, materialen
en gedachten die ons al jaren bezighielden
als een uitdaging, anderzijds beseften
we dat ons ontwerp slechts een fragment
van het project was. Het Utrechtse Fire
Dune was óók van de metaalbewerkers
die het maakten, ook van de mensen die
het vuur ontstoken en er kookten, en ook
van de vereniging die ervoor zorgde.
Het Utomhusverket werd veel meer dan

we ooit hadden gedacht dankzij het werk
van een team van curatoren, die zichzelf
opnieuw moesten uitvinden als tuiniers,
onderwijl de belangen afwegend van zowel
de planten en vogels die er zich vestigden,
als van de bezoekers. Het Bird Palace
werd uiteindelijk in gebruik genomen door
vogels die het — door eetlust en nieuwsgierigheid gedreven — kwamen bewerken
en bemesten.
In deze vertalingen verschoven auteur
schap en eigenaarschap, werd de
architectuur — althans in de definitie
die wij eraan geven — een geladen vorm
van gastvrijheid waar de bezoekers —
dankzij hun nieuwsgierigheid, werk
zaamheid en zorgzaamheid — tuinier of
ontdekkingsreiziger worden.
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