Rietveldprijs1995

Inleiding

Voor de derde maal wordt
de Rietveldprijs uitgereikt
aan een ontwerper die heeft
bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van de gebouwde omgeving in de stad
Utrecht. In 1991ging de prijs
naar Abel Cahen voor zijn
ontwerp van het Instituut
voor Psychiatrische Dagbehandeling. In 1993 werd het
woningbouwcomplex aan
de Aartsbisschop Romerostraat als beste beoordeeld
en werd de prijs in ontvangst
genomen door Theo Bosch.
Dit keer wordt de Rietveldprijs van harte gegund aan
de Utrechtse architect Mart
van Schijndel voor het ontwerp van zijn woonhuis aan
het Pieterskerkhof.
De toekenning van de
Rietveld prijs aan Van
Schijndel is opmerkelijk, gelet op de doelstelling van de
Stichting Rietveld prijs.
Daarin wordt immers met

nadruk gesteld dat de kwaliteitsverbetering moet worden bevorderd van de gebouwde omgeving als openbare ruimte, terwijl het prijswinnende ontwerp een
woonhuis betreft dat-gelegen op een achtererf van
het Pieterskerkhof- voor
voorbijgangers nauwelijks
zichtbaar is. Maar de jury
merkt terecht op dat het huis
van Van Schijndel zoveel
kwaliteit heeft dat het zonder meer van grote betekenis
is voor de architectuur: het is
ondanks de bescheiden plek
in de Utrechtse binnenstad
een prachtig voorbeeld van
uitmuntende bouwkunst en
dus ook een aanwinst voor
de cultuur in de breedste zin.
Als terzijde mag worden
opgemerkt dat het voor het
Utrechtse zelfvertrouwen in
architectonisch kunnen een
goede zaak is dat een architcct uit deze stad als winnaar
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van de Rietveldprijs is aangewezen. Het is bovendien
een winnaar die zich nadrukkelijk verstaat met het
werk van Gerrit Rietveld, zoals blijkt uit de bijdrage van
Arjen Oosterman aan deze
publikatie over het oeuvre
van Van Schijndel.
De jury werd dit keer gevormd door de architecten
Wiek Röling en Jo Crepain
en architectuurcritica Tracy
Metz. Zij hebben uitstekend
werk verricht door hun kritische beoordeling van de
bouwproduktie in de stad
Utrecht over de periode
1993-94 en doen daarvan op
een heldere wijze verslag in
het juryrapport dat in deze
uitgave wordt gcprcsenteerd. Zij pleiten - in navolging van de jury van de Rietveld prijs 1993-voor uitbreiding van het werkgebied
Lotover de grenzen van de

gemeente Utrecht. Dit pleidooi wordt door het bestuur
van de Stichting Rietveldprijs van harte onderschreven, maar helaas ontbreekt
het vooralsnog aan voldoende ondersteuning op regionaai bestuurlijk niveau.
Het blijft een van de hoofddoelstellingen van de stichting voor de komende periode om het werkgebied te vergroten.
Gelukkig is er in de stad
Utrecht een groeiende belangs telling voor de verbetering van het architectuurklimaat, getuige het concept
voor het gemeentelijke architectuurbelcidsplan 'Het
offensief'. Daarin komt het
voornemen aan de orde een
architectuurcentrum op te
richten. De Stichting Rietveld prijs is in de oprichting
van zo'n centrum bijzonder
geïnteresseerd en zal daaraan graag haar bijdrage
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leveren. Wij hopen dat vanuit het nieuwe architectuurcentrum ook veel aandacht
gegeven zal worden aan de
stedebouwkundige ontwikkelingen op regionaal
niveau. Daarvoor gelden
dezelfde argumenten als de
jury aanvoert voor de uitbreiding van het werkgebied
van de Rietveldprijs.
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De presentatie van een architectuurprijs mag ons inziens niet beperkt blijven tot
een bijeenkomst waarop de
gelauwerde zijn prijs in ontvangst mag nemen. Binnen
onze doelstelling is de prijs
immers mede een middel
om het openbare debat te
bevorderen. Daartoe hebben
wij in de twee voorgaande
ronden al verschillende
middelen ingezet: de publika tie en tentoonstelling en
openbare bijeenkomsten
met lezingen en discussies.

In het kader van de derde
Rietveld prijs zijn twee nieuwe activiteiten ondernomen:
door de jury werden drie
kandidaten genomineerd
voor de Rietveldprijs, die op
de Dag van de Architectuur
ten overstaan van publiek en
jury een toelichting op hun
werk hebben gegeven; en het
UtrechtsNieuwsblad heeft
met de Stichting Rietveldprijs een publieksprijs georganiseerd. Wij zijn met deze
samenwerking bijzonder ingenomen. Vooral dankzij
het UtrechtsNieuwsblad is
het belang van goede architectuur onder de aandacht
van een breed Utrechts publiek gebracht.
Zonder de financiële steun
van de gemeente Utrecht
zouden wij ons werk niet
kunnen doen. De gemeentelijke subsidie staat borg voor
de continuïteit van de Stichting Rietveld prijs. Ten be-

hoeve van verschillende
afzonderlijke activiteiten is
extra steun van fondsen en
sponsors echter onontbeerlijk. Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten heeft
door een ruimhartige toezegging de uitgave van deze
publikatie mogelijk gemaakt.
Er staat de komende jaren
in het Utrechtse veel te gebeuren op architectonisch
en stedebouwkundig terrein, zowel plaatselijk als
regionaal. De Stichting Rietveld prijs zal daaraan graag
blijven bijdragen door
loftuiting en kritiek, met
het oog op een grotere betrokkenheid van de inwoners van stad en regio bij de
gebouwde omgeving.
Gerlach Cerfontaine

voorzitter Stichting Rietveldprijs

Juryrapport
Rietveldprijs
1995

De jurering van deze derde
editie van de Utrechtse Rietveldprijs was in gelijke mate
moeilijk en enerverend. Kon
de vorige jury uit twintig
projecten kiezen, en de eerste uit zelfs bijna dertig, ditmaal-1995-ging het uiteindelijk om niet meer dan
elf projecten. Daar staat
tegenover, dat die elf een
grote verscheidenheid aan
types bevatten: van omgevingskunstwerk tot woonhuis, van woonboot tot wolkenkrabber. De jury- bestaande uit de Belgische
architect Jo Crépain, de
Nederlandse architect Wiek
Röling en als voorzitter de
journalist Tracy Metz-werd
bijgestaan door Antonio
Salvatore en Caroline Sillem
van de Stichting Rietveldprijs.
De eerste vraag waar de
jury mee werd geconfronteerd was dus: hoe komt het

dat er zo weinig inzendingen
zijn? Is er inderdaad de afgelopen twee jaar zo weinig
binnen de gemeentegrenzen
gebouwd? Belangrijker nog:
is dit een tijdelijke luwte, de
stilte voor de storm van een
nieuwe generatie bouwwerken ofis Utrecht eenvoudigweg al af?
De juryleden van de Rietveld prijs 1995sluiten zich
dan ook van harte aan bij de
oproep van hun voorgangers in 1993,om de geografische afbakening van het
werkgebied te verbreden.
Het aanbod voor deze derde
editie bevatte wel projecten
op de universitaire enclave
het Uithof en in de kan torenwijk Rijnsweerd, maar de
prijs is nog altijd verbonden
aan die van de gemeente
Utrecht- terwijl de agglomeratie Utrecht zich tot ver
daarbuiten uitspreidt. Zoals
wel vaker het geval is wordt

de bestuurlijke werkelijkheid van gemeentegrenzen
door de marktontwikkelingen ingehaald. Wil de Rietveldprijs 'Utrecht' in de brede zin van het woord bestrijken - en daarmee als een
stimulans voor de kwaliteit
dienen bij het beschouwen
en beoordelen van deze
nieuwe ontwikkelingen dan zouden niet alleen projecten in de gemeente, maar
ook uit de regio in aanmerking moeten kunnen komen. Dit is bovendien van
belang om toekomstige
jury's verzekerd te laten van
een ruime en representatieve
keuze aan interessante projecten. De maatstaven en
kwaliteitscriteria mogen niet
noodgedwongen worden
verlaagd. Evenals de vorige
jury willen wij het bestuur
van de Rietveld prijs suggereren om naburige gemeenten,
en mogelijk ook de provin-

cie, voor deelname aan de
prijs te interesseren en de
reglementen in die zin aan te
passen.
Om de betrokkenheid en
participatie van het publiek
te vergroten is de Rietveldprijs dit jaar enigszins van
opzet veranderd. Zo is besloten de toekenning en bekendmaking van de prijs in
etappes te laten verlopen.
Eerst zijn de deelnemende
projecten verzameld, waarvan een aantal is genomineerd. Daarna is de naam
van de winnaar bekend gemaakt, en enige maanden
later volgt de feestelijke uitreiking.
De jurering heeft dan ook
een iets ander verloop gehad
dan in voorgaande jaren.
De jury heeft drie keer vergaderd. De eerste maal is de
documentatie van de verzamelde c.q. ingezonden
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projecten bestudeerd; de
tweede maal zijn alle elf projecten bezocht en is tot nominatie van drie daarvan besloten. De derde maal, op de
Dag van de Architectuur,
heeft de jury samen met het
publiek de presentaties van
de drie genomineerden bijgewoond en aansluitend de
winnaar aangewezen. Overigens is er voor het publiek
ook de mogelijkheid zelf een
winnaar te kiezen.
Zoals hierboven gememoreerd was de verscheidenheid groot. Er zaten hoogst
particuliere projecten bij,
in de vorm van twee woonhuizen en een woonboot.
Het gros van de mededingers bestond uit semi-openbare gebouwen als kantoren,
een school, een medische
faculteit en een reeks kinderdagverblijven. Twee kandidaten hebben een volkomen
openbaar karakter: een N s-

station en een omgevingskunstwerk. Werkelijk opval!end was het ontbreken van
enig project op het gebied
van de sociale woningbouw,
traditiegetrouw het leeuwedeel van de bouwproduktie
in Nederland. Doet het
effect van de terugtredende
overheid zich in Utrecht nu
al voelen? Aangezien de
Rietveldprijs niet louter archi tectuur geldt, maar de inrichting van de openbare
ruimte in het algemeen, is
het ook jammer dat er geen
stedebouwkundige ensembles, parken of straatmeubilair meededen.
Juist omdat de projecten
zo verschillend van aard zijn
heeft de jury geen criteria
vooraf willen stellen. Zij
meende er goed aan te doen,
iedere kandidaat in de eigen
context te zien en die dan
al kijkend en discussiërend
op de individuele merites

te beoordelen. Diverse projecten - de woonboot, het
particuliere woonhuis, de
highrise- dragen los van de
eigen merites, al veel stof tot
nadenken aan over bepaalde typologiën, hun plek in
de stad en de verwachtingen
van de gebruikers.
Maar geen enkele jury
ontkomt aan het moment
van de waarheid, ook al
lijken de keuzes onvergelijkbare grootheden. Om toch
boven de schijnbare tegenstelling van appels en peren
uit te komen is er in dit rapport voor gekozen om de
projecten niet naar type te
behandelen, maar naar aard.
Als er uit de bezoeken en
beraadslagingen een rode
draad te voorschijn kwam,
een thema, dan was dat:
de mate van openbaarheid.
Zo bezien ontstaat er een
indeling in openbaar, semiopenbaar en privé.

OPENBAAR

Station Overvecht ( opdrachtgever: Nederlandse
Spoorwegen; architect:
ir C. M. Laboyrie-Hesen/ Articon, Amersfoort).
De Spoorwegen zijn een
aantal jaren geleden begonnen bij de bouw van stations
serieuze aandacht te besteden aan de architectuur. De
lichte, transparante stations
van bijvoorbeeld Sloterdijk,
Duivendrecht en Almere
zijn zowel een aanwinst voor
hun omgeving als voor de
passagiers die er gebruik van
maken. In Overvecht is deze
aandacht echter aanstellerij
geworden. De overdaad
aan vormen, materialen en
kleuren doet niet zozeer
eigentijds aan als modieus
en daarom vluchtig. Trap,
stationsgebouwtje en pergola verwijzen nadrukkelijk
naar het verzonken plein,

terwijl het plein zelf niet
meer is dan de toegang tot
de tunnel onder de sporen
door naar de perrons.
'Canopus: het verzonken
schip van Rijnsweerd', landschapsarchitectuurproject
in Rijnsweerd ( opdrachtgever: gemeente Utrecht;
ontwerp: Karin Daan, Amsterdam).
Kantorenparken worden
meestal gekenmerkt door
een fantasieloze uitleg en een
dito architectuur; zelden is
geprobeerd er enige stedebouwkundige of architectonische samenhang in te krijgen. Rijnsweerd, althans dat
deel ervan, is anders: de gebouwen zijn niet uit de losse
pols uitgestrooid, maar
staan in een zekere verhouding tot elkaar. Ze hebben
ook een gezamenlijk oriëntatiepunt gekregen: het
landschapsarchitectuurpro-
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1.

Station Overvecht.

Rechterbladzijde:
2. Canopus: het verzonken
schip van Rijnsweerd.
Schetsontwerp.

ject van Karin Daan, een
langwerpige ovale vijver met
speelse rode bruggen, wat
lage trappen naar het water
en aan de kopse kant een
klassiek aandoende pergola.
De jury bewondert de manier waarop Daan cohesie
in de omgeving weet aan te
brengen; wel vindt ze het
jammer dat er aan deze versteende omgeving nóg meer
steen is toegevoegd in plaats
van groen en aangename
zitplekken - die zijn in de
wijde omgeving niet te vinden. 'Canopus' blijft meer
een kijk- dan een gebruiksobject.
SEMI-OPENBAAR

Kantoorgebouw (opdrachtgever: Stichting Kantoorgebouwen Ziekenhuiswezen;
architect: Peter Versseput
van SAI, Samenwerkende
Architecten en Ingenieurs,

Utrecht in samenwerking
met Buro voor architektuur
en stedebouw ir. G.A. Schiller bv, Maarssen).
Een nog-al massief gebouw, als een schijf in het
groen van de tamelijk drukke verkeersweg teruggezet,
dat vooral de aandacht trekt
door zijn opmerkelijke blauwe kleur. De jury heeft de indruk dat de architecten nogal zwaar op dit effect leunen
om het gebouw enige schaal
te geven.

Boven: 3. Kantoorgebouw
SKZ. Plattegronden begane
grond en verdieping 1 t/m 4.

Onder: 4. Kantoorgebouw
Pieter Baan Centrum/Meiers Instituut. Vooraanzicht van de zuidgevel.

Kantoorgebouw uitbreiding
Pieter Baan Centrum/
Meiers Instituut (opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
Directie Noordwest; architect: Magis en Partners
Architekten bv, Helmond).
Deze uitbreiding van het
Pieter Baan Centrum huisvest geen verdachten of
gedetineerden, maar de kantoren. Het nieuwe deel is
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Linksboven: 5. Stratenum
Medische Faculteit Utrecht.
Linksonder: 8. Kantoorgebouw v sB.
Boven: 6. Interieur kinderdagverblijf.

aan de achterkant door een
luchtbrug verbonden met
het bestaande gebouw; aan
de voorkant fungeert een
glazen liftschacht als liaison
met het huurpand. De directieverdiepingen kregen metalen erkers die aan de vooren bovenkant boven de bakstenen wanden uitsteken; de
zijwand is dan weer met aluminium ribbeltjesplaat bekleed. Enerzijds lijkt het gebouw zich groter te willen
voordoen dan het is, anderzijds wordt het beeld onnodig versnipperd. Het interieur is, op de ramen van
kogelvrij glas na, een regulier kantoorpand; wel is het
kleurgebruik- maïsgeel,
violet- bijzonder en de genereuze lichtval zorgt voor
een aangename sfeer. De gebruikers waarderen het zeer
dat de opdrachtgever veel
aandacht aan hun gebouw
heeft besteed.

Stratenum, medische faculteit (opdrachtgever: Rijksuniversiteit Utrecht; architect: ir Jeanne Dekkers/EGM
Architecten bv, Dordrecht).
De ingang van dit nieuw
gebouw voor de medische
faculteit is door middel van
een grote trap en een bordes
van het maaiveld opgetild
naar een imposante hoogte.
De trap is duidelijk een geliefde verblijfsplek, maar de
jury vraagt zich afof dit voldoende motivering was voor
de ontkenning van de begane grond als beginpunt van
activiteit-en voor de bouwtechnische maatregelen die
deze beslissing vereist. De
verschillende functies zijn
uit elkaar gehaald en in eigen
volumes ondergebracht,
waardoor de trap een moeizame verbinding vormt tussen de metalen ribbeltjesdoos van de kantine die weer
schuin op het groen gestucte

hoofdgebouw staat. Binnen
biedt het atrium iets meer
rust, met zijn schuine luchtbruggen en de informatieloketten die in rustgevende,
gebogen inhammen van
glazen bouwstenen zijn geplaatst. Wel vroeg de jury
zich opnieuw af wat de architectonische verdienste
was van de schuine plaatsing
van de trappenhuizen ten
opzichte van het atrium.
Vier kinderdagverblijven
(opdrachtgever: gemeente
Utrecht; architect: Theo
M.A. van Wijk/Euro Op ten
Noort-Blijdenstein bv,
Utrecht).
De jury is enthousiast over
de afwisseling van open en
beschutte ruimtes in deze
reeks van vier verschillende
maar verwante kinderdagverblijven. Een vondst zijn
de 'loggia's' op de bovenverdieping, die met stoeptegels

Basisschool Villa Nova ( opdrachtgever: KVS Utrecht;
architect: Michael van Leeuwen/ Arch itectu u rburea u
Sluijmer en Van Leeuwen,
Utrecht).
Van een afstand lijkt deze
school te bestaan uit een
aantal helder geordende volumes: links een blauw betegeld bolwerk, rechts een
langwerpige reeks lokalen
van glas en gele stenen. Een
brede dakrand steekt over
een in het bouwvolume verzonken dakterras. Van dichterbij echter gaat de helder-
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Rechts: 7. Basisschool
Villa Nova. Doorsnede.
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KantoorgebouwVSB (opdrachtgever: Amev Levensverzekering nv; architect:
Peter Vermeulen/Van Mourik Vermeulen architecten,
Den Haag).
Aan de rand van Utrecht,
op het voormalige parkeerterrein van verzekeringsmaatschappij Amev, is onlangs het hoofdkantoor van
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heid verloren in een drukte
van verschillende materialen
en onopgeloste details, van
het wegwerken van de leidingen tot het laten doorlopen van de blauwe betegeling tot in het portaal en de
plaatsing van de trappen.
Die staan ingeklemd tussen
kolom en buitenmuur,
waardoor ze niet het soort
verblijfsplekkunnen worden die bij een basisschool
past. Dat neemt niet weg dat
de sfeer prettig is en zeker
kindvriendelijk.

zijn bestraat, maar dank zij
glazen wanden ook als binnenruimte kunnen worden
benut. Wel wordt het zicht
op de sympathieke opzet
bijna benomen door de nadrukkelijkevormen en kleuren: de kinderen brengen al
kleur en beweging in overvloed.
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de vsB verrezen, met twintig
lagen het hoogste gebouw
van de stad. De parkeergarage is half verdiept, maar er
is ook parkeergelegenheid
op het 'podium' voor het gebouw, dat op instigatie van
de landschapsarchitect,
West 8, met betonnen tegels
is geplaveid waarin afdrukken van het patroon van
'fossiele berkentakken' zijn
meegegoten. De ontvangstruimte van het dagelijks bestuur onderscheidt zich in
de vorm van een groot gl_azen vlak in het lichtgekleurde graniet van de gevel. Het
gebouw is in een ensemble
van drie elementen geleed:
een laag entreegebouw met
een brede, opengewerkte
luifel geflankeerd door decoratieve glazen noodtrappen; een autonoom bruikbaar auditorium; en het
hoge hoofdgebouw. De jury
heeft om twee redenen het

VSB-gebouw één van de drie
nominaties voor de Rietveldprijs toegekend. De
zorgvuldigheid waarmee de
architect met deze grote
maten en volumen omgaat,
is prijzenswaardig; het vssgebouw kan daarom als
voorbeeld dienen voor de
toegevoegde waarde die
hoogbouw aan de stadsrand
kan betekenen. Als zodanige
is deze Zuidhollandse wolkenkrabber een stimulans
voor de publieke discussie
hierover.
PRIVÉ

Woonboot (opdrachtgever:
mr B.E.J.M.Tomlow; architect: Filip Truyen, Zuiderwoude).
Een werkelijk eigenzinnig
project, waarbij de inbreng
van de bewoner-opdrachtgever onmiskenbaar is. Het
'huis' is verrassend groot

van binnen, met een groot
aantal ruime vertrekken die
ingenieus over diverse split
levelszijn verspreid. Wel
tekent zich de noodzaak van
intensief onderhoud af; de
jury vraagt zich af of de gebruikte materialen tegen de
tand des tijds bestand zullen
zijn. Als woonboot heeft dit
project iets oneigenlijks:
niets in het ontwerp, de
modieuze vormgeving, de
inrichting of het gebruik
verwijst naar het water. Dit
is een huis dat louter op het
water is gebouwd om aan de
wenken en voorschriften
voor het bouwen op vaste
grond te ontkomen.
Woonhuis Vervooldeldonk
(opdrachtgever: F.Vervoordeldonk en L. Coumans; architect: R. van Wylick/Dirrix
van Wylick, architekten,
Eindhoven).
Aan het Wilhelminapark
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bouwde Rein van Wylick in noordzijde. Een project dat
nauw overleg met zijn opmet zorg en liefde is gemaakt
drachtgevers een op het
en dat de jury graag voor de
Modernisme geïnspireerd
Rietveldprijs heeft genomidubbel woonhuis, waarvan
neerd.
alleen de linker naar de Rietveld prijs meedingt. De opWoonhuis Van Schijndel
zet is eenvoudig en helder:
(opdrachtgever en architect:
twee symmetrische blokken prof. Mart van Schijndel,
van drie etages met een zwe- Utrecht).
vende trap in het midden.
Tot slot het woonhuis van
De zes identieke ruimtes
Mart van Schijndel. Waar
kunnen met elkaar in vereens de loods van een glasbinding staan of met schuif- handel stond, op een van de
wanden worden afgescheibuitenwereld afgesloten
den; zelfs de wanden van de binnenterrein, heeft hij een
garage kunnen wegschuiven virtuoos, sculpturaal ontom extra ruimte te creëren.
werp voor zijn eigen woonDe linker helft bevat de
huis gerealiseerd. Het is aan
privé-vertrekken en heeft
deze bijzondere uiting van
dan ook een tamelijk gesloarchitectonische creativiten gevel. De rechterhelft
teit dat de jury de Rietveldheeft meer ramen, een balprijs 1995 heeft toegekend.
kon en een aan Villa Savoye- Meer nog dan de overige
achtige van Le Corbusier
deelnemende projecten is
(1928) herinnerend dakdit woonhuis vanuit drie
terras met uitzicht op de
dimensies gedacht. Van
straat en het park aan de
Schijndel bewijst hiermee
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9. Woonboot.
Doorsneden zijaanzicht en
plattegronden.
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dat hij over een groot ruimtelijk inzicht beschikt. Bovendien experimenteert hij
met enkele technische innovaties. De ramen en deuren
bijvoorbeeld hebben geen
scharnieren, maar draaien
op siliconenkit. De deur
naar de patio aan de achterkant staat in zo'n smalle
hoek, dat die - net als bij
bussen - eerst op een stang
naar buiten wordt gebracht
alvorens open te kunnen
zwaaien.
Op de begane grond bevindt zich een driehoekige
woonruimte met aan beide
zijden patio's; in de zijkanten zijn de keuken, de bibliotheek en een werkkamer
ondergebracht. Het dak
loopt getrapt op om slaapkamer en logeerkamer te accommoderen. Opmerkelijk
is dat het huis nauwelijks
ramen heeft en toch heel
licht is, dank zij de glazen

Woonhuis Vervooldeldonk. Voorgevel, begane
grond, achtergevel, eerste
verdieping, doorsnede en
tweede verdieping.

10.
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wanden naar de patio's.
Het kleurgebruik is nauw
gerelateerd aan de lichtval:
lavendelblauw op het zuiden, zachtroze op het noorden, lichtgrijs op het oosten,
zachtgeel op het westen.
Het huis ademt behalve
de technische meubelmakers-experimenteerlust,
zoals onder andere tot uiting
komt bij de innovaties op
het gebied van afhangen van
deurtjes en het bevestigen
van boekenplanken, een
zoeken naar een nog niet gekende ruimtebeleving. Verder is het opmerkelijk, en in
die zin voorbeeldig, hoe in
een volledig ingesloten plek
o veel ruimtelijkheid kan
worden opgeroepen.
CONCLUSIES

Over het algemene niveau
van de inzendingen moet
worden gezegd dat er, beha!-

11

ve de drie nominaties, weinig waren van een bovenregionale betekenis. De jury
bespeurt vaak, te vaak, een
overdaad aan vormwil,
grenzend zelfs aan effectbejag. Zij vreest dat te veel architecten een tweedimensionale benadering van hun
ontwerp kiezen en hun heil
zoeken in de aankleding,
waarbij schuin gelijk staat
aan dynamisch, en een veelheid aan vormen en kleuren
voor een lach-of-ik-schiet
effect zorgen.
DE NOMINATIES

12

In hun context verdienen
alle drie de Rietveld prijs. De
woning van Van Wylick is
een heldere en integere variant op de witte villa. Het
vsn-gebouw is-in een heel
andere categorie-voorbeeldig. Maar uiteindelijk vindt
de jury dat de persoonlijke

creativiteit van de architect
zijn meest intense vorm bereikt in het ontwerp van Van
Schijndel, die binnen de parameters van het eigen huis
een geraffineerd spel speelt
met open en dicht, openbaar
en privé. Dit is de meest
individuele expressie van de
meest individuele emotie,
exuberant en ingetogen tegelijk.
Wel heeft de jury gediscussieerd over de vraag in
hoeverre deze even virtuoze
als idiosyncratische oplossing van een zelf opgelegde
architectonische opgave onenigheid met de opdrachtgever is er per definitie niet-van algemeen belang kan zijn. Zij is unaniem
tot de conclusie gekomen
dat dit woonhuis wel degelijk een breder belang dient:
het laat zien dat er verrassend veel mogelijk is op zo'n
klein, schijnbaar onmogelijk

terrein. Hoewel het huis niet
voor alle passanten zichtbaar is, bewijst het louter
door zijn bestaan dat moeilijke plekken als deze op een
volwaardige wijze kunnen
worden benut en daarmee
weer deel kunnen uitmaken
van de stad. En op een abstracter niveau vormt elk
kunstwerk, elke sterke uiting
van individuele creativiteit,
een bijdrage aan de cultuur
in de breedste zin.

De jury:
Jo Crépain, Tracy Metz,
WiekRöling

Rietveldprijs
1995
JAN DERWJG

fotografie
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Station Overvecht
Ontwerp: ir C.M. LaboyrieHesen van bv Articon,
Amersfoort
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Canopus: het verzonken schip
van Rijnsweerd
Ontwerp: Karin Daan, Amsterdam
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3

Kantoorgebouw Stichting
Kantoorgebouwen ziekenhuiswezen, Oud laan 4
Ontwerp: Peter Versseputvan
SAI, Samenwerkende Architecten en Ingenieurs, Utrecht
in samenwerking met Euro
voor architektuur en stedebouw ir. G.A. Schiller bv,
Maarssen
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4

Kantoorgebouw Pieter Baan
Centrum/Meiers Instituut,
Gansstraat 170
Ontwerp: Magis en Partners
Architekten bv, Helmond
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6

Vier kinderdagverblijven,
Maasdijkstraat 35, Roosevelt/aan 826, Lagenoord 28,
Aartsbisschop Romerostraat
330
Ontwerp: Theo M.A. van
Wijk!Buro op ten NoortBlijdenstein bv, Utrecht
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7

Basisschool Villa Nova,
Staringstraat 1
Ontwerp: Michael van Leeuwen van Architectuurbureau
Sluijmer en Van Leeuwen,
Utrecht
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8

Kantoorgebouw VSB,
Archimedes/aan 6
Ontwerp: Peter Vermeulen
van Van Mourik Vermeulen
architecten, Den Haag

21

~

1,

l
9

Woonboot, Noordersluis 51
Ontwerp: Filip Truyen,
Zuiderwoude
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10

Woonhuis Vervooldeldonk,
Konings/aan 119
Ontwerp: Rein van Wylick,
Dirrix van Wylick, architekten, Eindhoven
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Woonhuis Van Schijndel,
Pieterskerkhof 8
Ontwerp: prof Mart van
Schijndel, Utrecht

'Der gestaltende Handwerker unserer Zeit muss diese beiden Prinzipien des Technisch-Organisatorischen und des KünstlerischSchöpferischen in sich verbinden.'
Franz Rieken*

Mart
van Schijndel
architect?
ARJEN

24

OOSTERMAN

a rchitectuII rhistoricus

Als we op het Pieterskerkhof
staan, kijkend naar zijn verbouwing van nummer 8 tot
appartementen, vraagt Van
Schijndel plotseling: 'Is dit
nu postmodernisme?' Erg
veel vertrouwen in architectuurkri tiek spreekt niet uit
zo'n opmerking. 'In Jencksiaanse zin', krijgt hij retour.
'Knaagt het, als je hier doorheen loopt?', probeer ik op
mijn beurt als we even later
door de halfvol tooide woningen dolen, die de plaats
innemen van wat zijn eigen
huis had moeten worden.
Maar mijn poging de emotionele toets te bespelen
levert al evenmin een vlotte
start op van een gesprek over
architectuur.

Valt er te ontsnappen aan
labels plakken en referenties
zoeken enerzijds en het traceren van de beweegredenen
van de architect anderzijds?
Eenmaal binnen in wat het
gastenverblijfhad moeten
zijn, maar het eigen woonhuis is geworden, blijkt
emotie een fascinerend onderwerp voor analyse. Van
Schijndel is zelfs bereid zijn
ontwerpbeslissingen en de
analytische en emotionele
componenten daarin tot op
fysiologisch en anatomisch
niveau te herleiden tot zijn
persoon. Daar zullen we
hem hier niet in volgen, al
mag zijn stelling dat specifieke talenten nauw samenhangen met handicaps niet
onvermeld blijven.
Woonhuis Van Schijndel
bevat tal van referenties aan
eerder werk, vormt er haast
een summa van, het wordt
in hoge mate bepaald door

particuliere fascinaties van
zijn ontwerper, maar laat
zich niet daartoe reduceren.
Wat het huis doet uitstijgen
boven het niveau van een
knappe ontwerpoefening,
een demonstratie van techniek en beheersing, is dat het
zich uitspreekt over een specifieke manier van wonen.
Daarin is het innig verbonden met zijn maker; het huis
als intellectuele en emotionele momentopname van de
ontwerper. Toch is het huis
niet een afgeleide, niet afhankelijk van zijn huidige
bewoner. Het stelt zijn eisen,
legt ze op, kortom: het huis
bestaat op zichzelf. Was het
Rietveld die zei: 'zitten is een
werkwoord'? Ook in de
ideale situatie dat opdrachtgever en ontwerper één en
dezelfde persoon zijn, dat
het ontwerp optimaal gevormd kan worden naar zijn
gebruiker, is de relatie

• Franz Rickert, 'Hephaistos und
Athena oder: Die Bedeutungdes
gestaltenden Handwerks in unserer
Zeit', oorspronkelijk gepubliceerd
in 1948 en opgenomen in: Drei

Generatio11e11
Gold- und Silberschmiede11.In memoriam an Franz
Rickert. Tentoonstellingscatalogus,
Die neue Sammlung, München
1993.

~

woning-bewoner een
wederzijdse.
De oefening was om een
woning te ontwerpen die al
zijn ruimtelijkheid, a1zijn
zichtlijnen en al zijn licht
binnen de rooilijnen van het
perceel zou ontwikkelen.
Omdat het onregelmatige en
tapstoelopende grondstuk,
feitelijk de achtertuin van
het pand Pieterskerkhof 13,
tot aan de erfscheidingen
bebouwd zou moeten worden, was alleen een klassiek
patiotype mogelijk zonder
ook maar één venster op
de omgeving. Dat het type
niet de moderne L-vorm,
een u-vorm of de klassieke
carrévormige uitwerking
kreeg, kwam voort uit de
wens een ruimte met licht
van twee kanten te maken.
Een H-vormige plattegrond
dus: twee bebouwde stroken
verbonden door een centrale
ruimte met patio's aan
Links: axonometrie woonhuis Van Schijndel.
Rechts: plattegronden van
begane grond en verdieping
van het woonhuis.
1 entree
2 woonkamer/ hall
3 patio
4 berging
5 werkkamer
6 bibliotheek
7 eetkeuken
8 bijkeuken
9 toilet
10 sauna/turks bad/bad/
douche
11 slaapkamer
12 badkamer

weerszijden. De vorm van de
centrale ruimte ontstond
door de hoekpunten van de
voorste strook te verbinden
met het midden van de achterste. De verveelvoudiging
van scheve hoeken die de
introductie van deze driehoek tot gevolg had, bevrijdde het huis van perspectivische of modulaire dwang.
Onregelmatigheid is geen
verstoring meer, maar valt
weg ten gunste van licht,
ruimte en de onderlinge
ruimtelijke relaties.
Van Schijndel woont in
zijn eigen driehoekige vaasje, grapte men toen de eerste
plaatjes van zijn nieuwe
onderkomen naar buiten
kwamen. Men had er aan toe
kunnen voegen dat Van
Schijndel in zijn eigen
designmuseum woont; meubilair, verlichting en, inderdaad, bloemenvaasjes (vertegenwoordigd in diverse

museale designcollecties)
behoefden nauwelijks van
derden betrokken te worden. De anekdote illustreert
dat Van Schijndels naam
eerder geassocieerd wordt
met designdan met architectuur. Onzinnig is dat niet,
terecht evenmin. In de loop
van de tijd heeft Van Schijndel een lange rij produkten
ontwikkeld en ontworpen:
van verlichtingsarmaturen,
een glasservies en meubels
tot aan geprofileerde gevelbeplating. In zijn eigen toelichting daarbij valt opvallend vaak het woord 'eerste'.
Zeker, het wordt met trots
uitgesproken, maar het
duidt vooral aan dat op het
betreffende terrein iets
dergelijks nog niet voorhanden was. Armaturen voor
PL-lampen en voor gasontladingslampen omstreeks
1980, een gelijmde plaatsing
van isolatieglas begin jaren

zeventig, een kleurprocédé
waarmee aluminiumplaat in
nieuwe tinten geanodiseerd
kan worden, een aluminiumgevelbeplating die zonder zichtbare popnageltjes
bevestigd kan worden, waardoor de profielen 'naadloos'
doorlopen ... Deze produkten zijn niet ontstaan als
smaakvarianten in een ruimer aanbod, als verleidelijke
of prikkelende nieuwe vorm,
die de door overdaad en
overvloed verdoofde consument wakker moet schudden. Evenmin als commentaar op deze maatschappij.
Het zijn in eerste instantie
verkenningen van nieuwe
wegen, demonstraties van
mogelijkheden of oplossingen voor onvolkomenheden. In retrospectief
dringt het begrip designzich
weer wel op, omdat de ontwerpen zich voegen in een
smaakbeeld van een tijd.

Er zitten gemeenschappelijke kenmerken in deze produktontwerpen, kenmerken
die ook in de architectuur
terugkomen. Er is een <lui<lelijkevoorkeur om te vormen met of vanuit de vlakke
plaat. De driedimensionale
vorm ontstaat door het vouwen ofbuigen van een (vaak
geperforeerd) vlak, danwel
door het samenvoegen van
vlakken. De Deltavaas is een
voorbeeld van dit laatste,
de lampen Slack en Bishop
van het eerste. Een extreme
doorvoering van dit prineipe is het experimentele
glasservies, waarbij gepoogd
is conische glazen uit stukjes
vlakglas te maken. Het is niet
de vorm als massa, uitgehold, gekneed, vervormd,
maar het dunne, ruimte omsluitende (opper)vlak, haast
immaterieel, dat het voornaamste bestanddeel vormt.
De interieurs van woon-

7

Ontwerp 'Villa Ode an ... '

huizen en kantoren roepen
hetzelfde beeld op: vlakken
- wanden, plafonds - die als
ondoorzichtige schermen
de ruimte begrenzen. In een
aantal woonhuizen wordt
dit motiefletterlijk uitgewerkt als 'kamerscherm':
een wand die, als ware het
een vel papier, een aantal
malen 'gevouwen' wordt zodat hij sprongsgewijs terugwijkt; een ritmering van het
licht. Het meest vergaand
hierin is de (ongebouwde)
'Villa Ode an ... ' uit 1993
waarin de woonruimte bepaald wordt door een hoog
oprijzende wand waartegen
drie platen van verschillende
lengte leunen, min of meer
naast elkaar en ook nog 45°
gedraaid. Ieder gevoel van
tektoniek is geëlimineerd,
wat rest is louter ruimte,
licht en vlak, die in een verrassend onderling spel zijn
gebracht.
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Delta-vaas.
Boven: Interieur Centraal
Museum (voormalige artille- Trappenhuis kantoorgebouw
LOKV, Utrecht
riestallen), Utrecht.
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Van Schijndel is een intellectuele ambachtsman, een
knutselende ingenieur, die
niet rust voor het ruimte- of
constructieprobleem gaaf en
goed is opgelost. Kom niet
bij hem aan met het verhaal
dat in houtverbindingen
slechts twee richtingen elkaar gelijkwaardig op één
punt kunnen ontmoeten,
want hij komt binnen de
kortste keren met een driehoekig krukje, samengesteld
uit identieke latjes die uitsluitend met lipverbindingen in elkaar zijn gezet.
Toon hem de Zigzag-stoel
van Rietveld en hij komt met
een hoekverbinding zonder
bouten en driehoekig verstijvingslatje. En als om te
bewijzen dat zijn ingefreesde
hoeklijntje werkelijk solide
is, zaagt hij bovendien de
rugleuning gedeeltelijk en de
zitting geheel in langsrichting door. Zijn verwant-

schap met Rietveld demonstreert hij nog nadrukke!ijker met de openslaande
patiodeuren in zijn woning.
Drie van de vier hoeken van
de hall kunnen wegscharnieren, door de glazen puidelen open te zetten. Het
befaamde hoekraam uit het
Rietveld-Schröderhuis
wordt helemaal op de spits
gedreven, waar één van de
hoeken scherp is en dus een
gecombineerde schuivende
en draaiende beweging vereist werd.
In het verlengde hiervan
ligt het puzzelen in het platte
vlak en in de derde dimensie: het optimaal benutten
van de kleine maten in de
plattegrond, onwaarschijnlijk smalle doorgangen, die
in de praktijk zeer wel voldoen, nog een nisje voor een
wastafel, een hoekje met een
douche, zonder dat het gevoel ontstaat overdwars

door de deur te moeten.
Het nieuwe trappenhuis van
de voor het LO KV verbouwde panden in de
Utrechtse binnenstad moet
welhaast een nachtmerrie
zijn geweest met de vele verspringende vloerniveaus.
Toch lukte het in één beweging de verschillende ruimten en panden verticaal te
verbinden.
En in deze categorie moet
ook de briljante technische
ingeving genoemd worden.
De nieuwe aula van het
Utrechts Centraal Museum
is zo'n ingeving: maak een
zaal voor lezingen met projectiemogelijkheid, die toch
contact met de buitenwereld
onderhoudt. De oplossing is
een doos glas met een speciale coating, die van binnen
naar buiten de blik doorlaat
en van buitenaf het licht geheel schijnt te absorberen;
een raadselachtige zwartgla-

zen object. Over talent gesproken.
In dit alles is de ingenieur
aan het woord. De technisch
ingenieur die graag in staal
en glas werkt, de ruimteingenieur die graag geometrisch te werk gaat en met
vlakken manipuleert, de
lichtingenieur die graag verborgen of diffuus licht toepast en die er eigen regels
voor de kleur van wanden en
plafonds op na houdt. Kortom, we zien hier een knap
ontwerper aan de slag. Maar
waar komt de architectuur?
Er zijn traditioneel twee
invalshoeken om architectuur te beschouwen. In de
ene benadering wordt de
zintuiglijke ervaring centraal
gesteld, in de andere de culturele rijkdom. In de stad
zoekt Van Schijndel het, althans voor zijn exterieurs,
sterk in het culturele vlak.
C

!

!

Laboratorium FSB Rijksuniversiteit Utrecht.

Het is deze kant die hem een
naam als postmodernist
heeft bezorgd. Dat culturele
bestaat in hoofdzaak uit het
thematiseren van de geschiedenis; het spelen met de
elementen, conventies en
betekenissen van Architectuur. Het is het verhalende,
het communicerende aspect
van zijn werk, waarin de
associaties, ingevingen en
betekenissen over elkaar
heen buitelen. Hier wil de
architect met zijn verhalen
vooral begrepen worden. De
gevel aan het Rokin in Amsterdam (kantoor Oudhof,
1990) is een goed voorbeeld.
De bouwtrant van de Grieken, de tijd van Hendrick de
Keyser, Palladio, NoordAfrika, het Dogen paleis, de
sociale onveiligheid van de
stad, het prestige van de
opdrachtgever, hedendaagsheid, het zit er allemaal in,
tot en met de verloren on-
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schuld van de architect in de
vorm van de kinderlijke
blokkendoos. Een architect
moet durven, maar moet hij
ook zoveel willen? Wordt
culturele rijkdom hier niet al
te snel gelijk gesteld met
veelheid aan betekenissen?
Voor de goede orde: de kundigheid van de ontwerper
heeft ervoor gezorgd dat die
gevel op die plek kán, al is
het op het scherp van de
snede. Vergeleken met enkele andere recente invullingen ter plekke is kantoor
Oudhof tenminste van een
verbluffende verfijning en
bevat de gevel- maar dat is
van minder belang- alweer
een aantal technische innova ties.
Deze Amerikaanse kant
van Van Schijndel - zijn
schatplichtigheid aan mensen als Venturi en Graves
is evident, al zal iemand als
Hollein ook zeker zijn inte-

Afbeeldingen op beide
bladzijden:
Woonhuis Van Schijndel.

--

resse hebben - strekt zich
niet of nauwelijks uit tot het
interieur, het werd al eerder
gemeld. Binnen, zeker in de
woonhuizen, overheerst het
spel van visueel ruimtelijke
ervaringen. Een eigen,
minimalistische en gezuiverde wereld, een binnenhuid zonder ervaarbare rela tie met het exterieur. Binnen zwijgt de architect en
spreekt de ruimte. Het is een
duidelijke taakopvatting.
De perfectie in afwerkingen
detaillering is hier in principe niet minder dan in het
exterieur, maar ze vragen
geen aandacht, zoals de
technische gevels van de bedrijfsgebouwen, weliswaar
met andere middelen dan de
stadsgevels, dat op hun manier wel doen.
Keren we terug naar Van
Schijndels eigen woning, dit
representatieloze huis, dit

huis zonder buitenkant. Het
woon programma is verdeeld over de twee stroken.
In de voorste, die uit twee
lagen bestaat, bevinden zich
op de begane grond entree,
woonkeuken, bijkeuken en
uitvoerige badinrichting, op
de verdieping twee slaapkamers en aanvullend sanitair.
In de achterste helft van het
huis zijn een berging, werkkamer en bibliotheek ondergebracht. Het centrum van
het huis vormt ook de paradoxale kern ervan; deze hall
is, in weerwil van de twee
rode Rietveld fauteuils en de
zwarte vleugel die er staan
opgesteld - het lijkt wel een
huiskamer - in wezen programmaloos. ln de hoog oprijzende ruimte wordt de
blik op barokke wijze rondgestuurd, in een eindeloze,
trage zigzag van wand naar
wand en van boven naar beneden, zonder ooit te stop-

pen of te culmineren in een
verlossend moment. Tegelijk zijn de composities dermate rustig en evenwichtig
dat er van onrust of doldraaien geen sprake is: hier
regeren klassieke harmonieën als 1:2, 2:3 en 4:5. Het
is een ruimte die allerhande
tijdelijke programma's kan
opnemen, van meditatie tot
party, die de schakel vormt
tussen alle levensmomenten
in het huis, een ruimte waar
alle beweging doorheen
vloeit, zonder er ooit werkelijk door beroerd te worden.
Het is verleidelijk hier een
symbolisering van een
twintigste-eeuws Verlust der
Mitte in te zien, een leven
zonder worteling of diepere
zin. Maar het huis valt autobiografischer te lezen: het is
van globale opzet tot detail
en in zijn behandeling van
kleur, vlak en materiaal een
uitdrukking van Van Schijn-

dels (Europese) voorliefde
voor de inventie en bewonde ring voor het maken en
zijn fascinatie voor de tot
(levens)kunst verheven Japanse beheersing van de
vorm. In het huis ontmoeten tweewoonculturen elkaar: de Japanse neutraliteit
van de ruimte versus de
Europese uitsplitsing van
functies over de plattegrond,
de Japanse opvatting van beheersing van handeling en
vorm als uiting van de beheersingvan de geest geconfronteerd met de esthetiek
van het beeld, de Japanse benadering van het huis als
plaats van rituelen versus het
Europese hedonistische
wonen.
Ruimte voor leegte als
kern van het wonen. Het is
een diepgevoelde culturele
twijfel die aan dit woonexperiment ten grondslag ligt.
Die inzet en die eigenaardig-

heid maakt het huis zo overtuigend, plaatst het op een
geheel andere schaal dan de
gemiddelde glossy woningbouw voor de geprivilegieerden van deze aarde. Het
huis is design in zijn totale
beheersing van de vorm,
licht en kleur, van de scharnierloze keukenkastjes
(draaiend om een siliconen
kitvoeg, evenals de glazen
deuren van badkamers en
toilet) tot de sanitaire ruimten, die bekleed zijn met in
zachte tinten gespoten glasplaten. Geen wand is wit,
overigens zonder dat de aanwezigheid van kleur opvalt.
Hoe beheerst dit alles is verraadt een later aangebrachte
leuning, die niet (door Van
Schijndel) ontworpen is. In
een onbewaakt moment van
zolder gehaald en aan de
muur geschroefd en totaal
detonerend.
Het roept de parabel van

Adolf Loos in herinnering,
waarin hij verhaalt van een
opdrachtgever die in de hal
van zijn woning door de architect betrapt wordt met de
verkeerde huispantoffels
aan. Zo'n esthetische dwang
gaat van dit huis niet uit.
Sterker nog, hier is sprake
van synthese, een synthese
die duidelijker dan in ander
werk van Van Schijndel tot
stand komt. Het is de synthese die Van Schijndel bewust zoekt. In het vervolg
van de boven dit verhaal geciteerde zin van Rickert
wordt de aard van die synthese nader toegelicht: 'hij
( de vorm creërende ambachtsman) moetkunstenaar zijn om zijn werk als
geheel te kunnen zien en invoelen, evenzeer moet hij
technicus zijn om zijn materia al te kunnen vormen.'
Het risico van deze als culturele opdracht gevoelde inzet

van Van Schijndel is dat het
werk voornamelijk kunstig
wordt.
Het opmerkelijke van
woonhuis Van Schijndel is,
dat er voorbij alle beheersing
leven mogelijk is; het huis
kan verlangen, maar kan
ook ontvangen. Is daarmee
de vraag boven dit artikel
voldoende beantwoord?
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In zijn eigen
huis verdwenen
BART LOOTSMA

30

architectuurcriticusen -historicus

Het eigen huis van de architect is wat de autobiografische roman is voor de schrijver. Net zoals een auto biografische roman geen letterlijke en wetenschappelijk
correcte weergave is van de
feiten, maar een verdichting
die bepaalde elementen uit
het leven van de schrijver
bevat, bevindt het eigen huis
van de architect zich ergens
tussen persoonlijk milieu en
architectonisch ideaal. En
net als bij een autobiografische roman is het soms
moeilijk uit te maken waar
het één begint en het ander
ophoudt.
Joost Meuwissen heeft erop gewezen dat het autobiografische aspect intrinsiek
is aan alle architectuur, in
die zin dat het leven van de
architect is ingeschreven in
zijn gebouwen als een mentaliteit, een programma en
een inhoud, maar niet in een

beschrijfbare vorm. Een
gebouw van Tadao Ando
vertelt ons in het algemeen
niet dat de architect een
bokskampioen was, maar
het schept een mentale conditie die dat evenmin uitsluit. 'Wim van den Bergh's
cycling, Rem Koolhaas' jogging, Mies' sleeping in, Loos'
deafness, it may remind one
that the ultimate "I" of the
architect is of physical condition. Or, to use the all too
much used and worn-out
words of Paul Valéry's Eupa lino: "By building, the
architect builds his own
body".' 1 In het Engels
spreekt men dan ook niet
voor niets van 'a body of
work'.
Het eigen huis van de architect is de plaats waar zijn
leven zich waarschijnlijk
voor een groot deel afspeelt
en als zodanig het werk dat
zijn oeuvre het meest letter1 Joost Meuwissen, 'Autobiographical Architecture', in: Wiederha/19,
1988.

lijk belichaamt. Het leven
laat er immers sporen in na.
In het geval van Ando vinden we er misschien zijn
trofeeën, bij Wim van den
Bergh zijn fiets en bij Koolhaas moeten er ergens sportschoenen en zweetbanden
rondslingeren. Toch zijn dat
soort zaken over het algemeen niet terug te vinden op
de documenten die ons van
de huizen van architecten ter
beschikking staan. De foto's
en tekeningen tonen ons de
huizen over het algemeen
in een ideale staat, zoals de
compositie of structuur van
een autobiografische roman
ons het leven van de auteur
toont in een gestileerde
vorm. Anders dan in de huizen van beroemde politici,
wetenschappers en kunstenaars die voor het nageslacht
worden bewaard en opengesteld als bedevaartsoorden
voor het publiek vinden we

in de huizen van architecten
niet de brillen die zij droegen, de potloden waarmee
zij tot hun laatste snik tekenden, de bedden waarin zij
ontsliepen of andere voorwerpen die bij ons intieme
voorstellingen van hun
levens oproepen. Van het
huis dat Le Corbusier in
Parijs voor zichzelfbouwde
aan de rue Nungesser et Coli
is alleen uit overlevering
bekend dat zijn vrouw bij
voorkeur een kleedje over
het bidet-dat voor Le Corbusier zo belangrijke ikoon
van het moderne levenlegde en uit een brief aan
Kalff, de Genera! Art Director van Philips, uit 1957blijkt
dat hij in bed met zijn vrouw
ruzie maakte voor de televisie - reden om te vragen om
afstandsbediening. 2 Bekend
is verder dat Le Corbusier in
zijn 'Petit Cabanon' bij Cap
Martin bij voorkeur naakt
2

Zie ondermeer Charles Jencks,

Le Corbusierand the tragicviewof
architecture,Londen, 1973;brief
Le Corbusier aan Kalffin: archief
Kalff Philipspaviljoen, collectie Johan Jansen, Steensel.
3 Anatxu Zabalbeascoa, The house
of the architect,Barcelona, 1995.

Op rechterbladzijde:
Aquarel van George Bailey,
1810, doorsnede van de
'Dome' van het huis van Sir
John Soane.
Afbeelding van de villa van
Livio Vacchini, uit Anatxu
Zabalbeascoa, The house of

the architect.

rondliep en daarbij Eileen
Gray probeerde te bespieden
in haar iets lager gelegen
huis, waar hij later ongevraagd een pornografische
wandschildering in aanbracht. De enige uitzondering is misschien het huis
van Sir John Soane in Londen, dat hij realiseerde tussen 1813 en 1837 en dat nu is
opengesteld als museum.
We kunnen er, afgezien van
zijn uitgebreide verzameling
kunst en antiquiteiten, zelfs
nog het graf van de hond van
zijn vrouw bezoeken. Soane
wenste ook dat het huis zou
worden bewaard in de staat
waarin hij het verliet. Maar
het Rietveld-Schröderhuis
is bijvoorbeeld na de dood
van Truus Schröder geheel
teruggerestaureerd in de
oorspronkelijke staat, ondanks het feit dat de ontwerpers er tot het laatst in hebben gewoond. Ieder werke-

lijk autobiografisch aspect is
verwijderd.
Onlangs verscheen een
schitterend plaatwerk over
recente architectenhuizen
van de kunsthistoricus en
criticus Anatxu Zabalbeascoa, met op de omslag een
foto van een schitterende
villa van Livio Vacchini. 3 De
foto toont het vrijwel lege
interieur van de villa. Het
wordt geheel bepaald door
grote abstracte vlakken: een
gele vloer, een strak wit plafond, een gesloten kastenwand links en rechts een
grote glazen pui. Het gecoate
glas biedt een gefilterd uitzicht op het berglandschap
rondom. De enige objecten
die bewoning suggereren
zijn een bloemenvaas van
Alvar Aalto en een moderne
fauteuil, die voor de op die
plaats opengeschoven pui
staat. Beide zijn leeg en de
fauteuil is zodanig vormge-

geven en gepositioneerd dat
bijna de suggestie wordt gewekt dat degene die erin zat
- de architect? - eruit gegleden is en door het open
raam in de afgrond is verdwenen.
Het lijkt dus alsof in de
loop van de geschiedenis
architecten met hun oeuvre
niet alleen hun eigen
lichaam bouwen, maar dat
zij er tegelijk in verdwijnen.
Dat komt tot uiting in de
prachtige reeks portretten
van architecten die de
fotograaf Michel Boesveld
maakte. Het klassieke idee
achter een portret is dat een
afbeelding van het gezicht,
en dan met name de ogen
van iemand iets over diens
diepere wezen en persoonlijkheid onthullen. Boesveld
toont echter op zijn portretten geen gezichten, maar
fotografeert de architecten
in hun dagelijkse omgeving,

met het idee dat die omgeving meer over de personen
zegt dan hun gezicht zou
kunnen uitdrukken. Niet
zelden nemen de personen
maar een marginale plaats in
de architectuur in. Koen van
V eisen lijkt zelfs in het trapgat te verdwijnen.
Mario Praz' boek Huis
van het leven is een rondgang
door zijn woning, het Palazzo Ricci, waar hij van 1934
tot 1969 woonde. Praz heeft
altijd een voorkeur gehad
voor de negentiende eeuw,
zowel voor de negentiendeeeuwse literatuur met zijn
bizarre, erotische en duistere
aspecten als voor de classicistische architectuur, empire- en biedermeiermeubels. In Huis van het leven
worden beide fascinaties
met elkaar verbonden. Aan
alle meubels en schilderijen
blijken reeksen persoonlijke
herinneringen verbonden,

die hij in zijn boek minitieus
opschrijft en aaneenrijgt tot
een autobiografie. 'Elk stuk
bergt de echo van een gebeurtenis, van zijn aankoop,
van de ambiance waarin het
oorspronkelijk zijn plaats
had of van een gebeurtenis
uit het leven van de auteur.
Bladzijden lang kan Praz uitweiden over de levensgeschiedenis van de geportretteerden die ongemerkt welhaast verweven worden met
zijn eigen leven. Soms houdt
de tekst het midden tussen
een geëxalteerde en tevens
pietluttige boekhouding van
aankopen en een irritant
vertoon van eruditie',
schrijft Pieter Jan Gijsberts
in een recensie in ARCHIS.
'Toch blijft Praz' autobiografie boeien omdat hij
een glimp laat zien van een
omgang met de dingen die
voorgoed voorbij is. Niet
omdat wij afscheid genomen
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zouden hebben van de dingen. Integendeel, de ongebreidelde woekering van het
designis eerder de indicatie
voor het feit dat de dingen
van ons afscheid hebben genomen: het is hun fatale list
die het verlangen van het
subject blijft tarten en de
broosheid van dit subject alleen maar poreuzer maakt.' 4
Gijsberts wijst er terecht
op dat Praz' fascinatie voor
de vroege negentiende eeuw,
de periode waarin hij 'zich
als een der laatste aristocratische estheten heeft teruggetrokken', niet toevallig is.
Het is immers 'bij uitstek het
tijdperk waarin het subject
begint te verdwijnen aan de
horizon van het object en
waarin, zoals Baudrillard
opmerkt, heel het lot van het
subject zich zal voltrekken in
het object.' 5
Wij zien de woning nu
dan ook niet meer als iets dat
4 Mario Praz, Huis va11het leven,
Amsterdam, 1992; zie ook: Pieter
Jan Gijsberts, 'Huis van het leven',
in: ARCH/S 2-1994,
5 P.J. Gijsberts, zie noot 4.

Koen van Velsen,
gefotografeerd door Michel
Boesveld.

organisch met het leven
meegroeit en er een eenheid
mee vormt. De fascinatie
van een woning is niet langer
direct verbonden met het
leven van de bewoner. Bij
een bezoek aan de woningen
van beroemde architecten
zijn we, uitzonderingen
daargelaten, niet zozeer naar
het autobiografische aspect
op zoek. Bij architecten, critici en historici is er een ingebouwd mechanisme dat er
meteen voor zorgt dat we de
nadruk in de beschouwing
op iets anders leggen.
Dat mechanisme heeft
waarschijnlijk ook te maken
met de unieke dubbelzinnige rol die de architect speelt
in de samenleving. De architect krijgt zijn opdracht van
de opdrachtgever, die hem
betaalt en die een heel specifiek, individueel doel nastreeft waarvoor de architect
een zo goed mogelijke op-

lossing moet bedenken.
Toch is de architect niet uitsluitend verantwoording
verschuldigd aan die opdrachtgever, maar ook aan
de samenleving. Over het
algemeen wordt dat zo geformuleerd dat het gebouw
moet passen in zijn omgeving en er zijn tal van instanties die daarop van overheidswege toezien: de stedebouwkundige diensten bijvoorbeeld en welstandscommissies. Omringende bewoners kunnen bezwaar aantekenen tegen een ontwerp.
Er zijn milieueisen en de
wijze waarop het gebouw is
gekoppeld aan de publieke
netwerken van waterleiding,
riool, elektriciteit, telefoon
en kabelantennes is aan regels en voorschriften gebonden. Maar het behoort ook
of eigenlijk zelfs in de eerste
plaats tot de eigen beroepsethiek van de architect om te

anticiperen op de vragen of
wensen die de samenleving
stelt of zou kunnen stellen.
De architect moet dus voortdurend de opdrachtgever
- al zijn verschillende opdrachtgevers- overtuigen
van een algemeen belang.
Dat is het wezen van architectuur en het wordt over
het algemeen in culturele
termen vertaald, soms zelfs
in artistieke, hoewel het zich
strikt genomen daar niet toe
beperkt.
Als we dus bij de beschouwing van de eigen woonhuizen van architecten nu al te
zeer de nadruk zouden leggen op het persoonlijke,
autobiografische element
dan helpen we een misverstand in stand te houden dat
toch al zo hardnekkig is.
Ook bij het ontwerpen van
zijn eigen huis kan het er bij
de architect dus niet uitsluitend om gaan een adequaat

antwoord te geven op zijn
persoonlijke interesse en
smaak, maar om het bemiddelen tussen zijn persoonlijke wensen en die van de
samenleving. Dat gold ook
al voor Sir John Soane. Voor
hij zijn beroemde huis annex museum op nummer 13
Lincoln's Inn Fields realiseerde woonde hij op nummer 12, dat hij eveneens zelf
had ontworpen. Nummer14
bouwde hij zo, dat de drie
huizen samen een symmetrische compositie vormen
naar het park, waarbij de
twee buitenste bemiddelen
tussen het museum en de
omringende bebouwing.
Natuurlijk mag wel verwacht worden dat architecten in hun eigen huizen hun
culturele idealen in de meest
zuivere en complete vorm
weten te realiseren. In de
relatie met een andere opdrachtgever zullen er im-

mers waarschijnlijk meestal
misverstanden rijzen in de
communicatie of meningsverschillen bestaan over de
wijze waarop de relatie met
de samenleving wordt geformuleerd. De architect is in
die zin zijn eigen ideale opdrachtgever, zij het dat hij
misschien niet altijd zoveel
geld heeft als de legendarische ideale opdrachtgevers,
de aristocraten en verlichte
industriëlen die als zodanig
de geschiedenis ingaan. Geld
is misschien ook indirect de
reden dat er tot nog toe in de
architectuurgeschiedenis
relatief weinig aandacht is
voor de eigen woonhuizen
van architecten. Wat individuele woonhuizen in het algemeen interessant maakt, is
dat het vaak opdrachten zijn
die architecten in een vroeg
stadium van hun carrière
krijgen. Ze hebben daardoor
het karakter van prototypen,

waarin de architecten voor
het eerst of in rudimentaire
vorm hun ideeën realiseren.
In dat stadium is het echter
onwaarschijnlijk dat de architect zelf al zoveel vermogen heeft dat hij zijn eigen
huis bouwt en die voorbeelden zijn dan ook zeldzaam.
De reeks villa's en stadshuizen die Otto W agner in
en bij Wenen ontwierp laat
echter bijzonder fraai zijn
ontwikkeling als architect
zien. De huizen van Eileen
Gray waren vooral pro totypen waar het bepaalde
meubelstukken eruit betrof
die later in produktie werden genomen.
De eigen woningen van
architecten zijn de produkten die het Gesamtkunstwerk
het meest benaderen, zelfs al
zou de architect de mening
zijn toegedaan dat architectuur niets met kunst heeft
uit te staan. De architect

heeft immers niet alleen de
architectuur bepaald, maar
ook het interieur. Hij heeft
de meubels, de stoffering en
de kunstwerken uitgezocht
of misschien zelfs ontworpen. Het is ook een Gesamtkunstwerk omdat het vanuit
de aard van de architectonische discipline per definitie
een idealistische inslag heeft:
het neemt immers een voorschot op een ideale toekomstige samenleving. Dat was
ook wat Richard Wagner
oorspronkelijk voor ogen
stond toen hij de term bedacht. Het ging hem niet alleen om het samensmelten
van muziek, dicht- en danskunst met de architectuur en
de beeldende kunsten, maar
de vruchtbare samenwerking van de verschillende
kunstenaars was vooral bedoeld als een voorafschaduwing van de eensgezinde
samenwerking van alle men-

sen in de toekomst. 6 Wagners ideaal was de klassieke
Griekse tragedie, waarin
eveneens alle kunstuitingen
tot één groots kunstwerk
verbonden waren. De tragedie was voor hem bij uitstek
het symbool van de Griekse
maatschappij, die hij bewonderde om haar verheven
eenheid en gemeenschapszin. In de negentiende eeuw
was de tragedie in afzonderlijke kunstuitingen uiteengevallen. Alleen de opera
was overgebleven als een in
de ogen van Wagner armzalige afspiegeling van wat de
tragedie ooit geweest was.
Ook de samenleving was ver
verwijderd geraakt van het
klassieke ideaal.
Enkele van de belangrijkste architectenwoningen uit
de architectuurgeschiedenis
ademen nadrukkelijk de
geest van het Gesamtkunstwerk. Het is zonder twijfel
6 Zie ondermeer A. Alscher e.a.,
Lexikon der Kunst, Leipzig, 1971.

vooral door deze woningen
dat we een bijzondere waarde aan de eigen woning van
de architect zijn gaan hechten. Henry van de Velde
bouwde zijn 'Bloemenwerf'
in 1895-96 als één grote
kunstzinnige ambiance. Van
de Velde, die tot dat moment eigenlijk voornamelijk
actief was geweest als schilder, ontwierp niet alleen het
huis, maar ook het meubi!air, het behang en de tap ijten. De kleuren en dessins
waren uitgekozen op de ligging en de functie van de
vertrekken. Maria van de
Velde droeg jurken die zij
zelf naar ontwerp van haar
man maakte: peignoirs en
losvallende japonnen waaronder geen corset gedragen
hoefde te worden die een
staat van deshabillé suggereerden en die daardoor
vooral geschikt waren voor
het werk in en om het huis,
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en zwaardere, rijkere geborduurde middagjaponnen
waarin zij gasten kon ontvangen. De stoffen, dessins
en kleuren harmonieerden
met die van de vertrekken
waarin zij zich ophield. Het
geheel van huis, bewoners
en gasten was, in Van de
Velde's eigen woorden, 'een
spontane echo van zijn diepste wezen', gebouwd 'volgens de ingevingen van zijn
hart.' 7 Alles ademde een harmonie, waarvan Van de
Velde een psychologisch
effect verwachtte. 'Het huis
was niet alleen praktisch geconcipieerd als een woonplaats voor zijn vrouw en
kinderen, maar ook ideëel,
als de ruimte waarin zijn
eigen persoonlijkheid tot
uitdrukking kwam, en als
het middelpunt van zijn gezin, als sociale en morele
eenheid.' 'Lelijkheid is besmettelijk', schreef Van de
7 Nancy Troy, The totallyhar-

monious interior:Paradiseor
Prison?,tekst Mondriaanlezing
19 november 1985.
8 Idem.
9 Idem.

Vrouwenkleding, Henry van
de Velde, 1898

Velde, ' ... men moet dezelfde preventieve maatrege!en nemen om deverspreiding van haar misvormende
werking een halt toe te
roepen, als bij elke andere
besmettelijke ziekte. Mijn
vrouw en ik vonden het onze
dure plicht, onze kinderen
te behoeden voor het zien
van lelijke dingen ... en ik
weiger ook maar één voorwerp in mijn huis toe te
laten, dat niet van nature
even eerlijk, waarlijk en fier
en onverdacht was, als het
karakter van de vrienden die
wij er ontvingen.' 8
Eén van die vrienden, de
schilder Henri de ToulouseLautrec, werd alle harmonie
op zekere dag toch wat te
veel. Tijdens een lunch diende Maria in een fraaie peignoir gele eieren en bruine
bonen op op borden die net
als het behang de kleuren
paars en groen vertoonden.

'Het was tijdens die lunch
plaats natuurlijk vanuit de
-misschien wel universeledat Toulouse-Lautrec een
behoefte van de mens zijn
beetje aangeschoten raakte
en de draak begon te steken
eigen woning zo vorm te
met het "buitensporig raffi- geven dat deze zo goed monement" van zijn gastheer
gelijk aansluit bij de manier
en -vrouw. Op een gegeven
waarop hij zelfleeft en zou
willen leven. In de tweede
moment, toen Maria's speciale schotel door het doorplaats vanuit de traditie van
geefluik van de eetkamer
de kunstenaarswoning als
een ambiance waarin het
kwam, sprong hij zelfs op
werk van de kunstenaar optafel en begon een dronken
tafelrede, die, naar Van de
timaal tot zijn recht komt.
Velde vreesde, uit zou lopen Als zodanig past 'Bloemenin obsceniteiten.' 'Maar', zo werf' in een reeks van kunschreef hij in zijn memoires,
stenaarsateliers uit het einde
'zo ver kwam het niet.
van de negentiende eeuw,
waaronder die van Hans
De sfeer in ons huis miste
zijn uitwerking niet en Tou- Mackart in Wenen, Franz
von Stuck in München en
louse-Lautrecs speech einFerdinand Khnopffin Brusdigde ermee dat hij ons
sel.
Deze ateliers hadden een
bedankte. Het bijzondere
belangrijke representatieve
van ons huis, tegelijk norfunctie, het waren niet alleen
maal en buitengewoon, had
de woningen, de privé-dohem beroerd.' 9
Het huis van Van de Velde meinen van de kunstenaars,
maar vooral ook de plek
is op verschillende manieren te begrijpen. In de eerste waar mogelijke kopers op

gepaste wijze werden ontvangen en in de goede stemming werden gebracht. En
in de derde plaats is het huis
van Van de Velde natuurlijk
te begrijpen als een architectonisch statement.
De volgorde van deze <luidingen is niet onbelangrijk.
Ze tonen een verschuiving
van privé naar openbaar.
'Bloemenwerf' was Van de
Velde's eerste architectonische werk, vele andere
zouden volgen. Het was een
experiment in de privésfeer, waarmee hij een voorschot nam op een toekomstige betere wereld. Een vergelijkbare ontwikkeling als
Van de Velde maakten ook
andere kunstenaars rond de
eeuwwisseling door. Voor
Peter Behrens was zijn eigen
woonhuis in Darmstadt het
startpunt van zijn carrière
als architect en artistiek adviseur voor de A EG. Behrens

overwinnen', of, cynischer:
'We hebben kunst omdat we
bang zijn dat we aan de werkelijkheid ten onder gaan.' 10
striekultur, PeterBehrens and Maar kunst was voor Behthe AEG citeert Timann Bud- rens meer dan dat alleen.
Met zijn werk voor de AEG
densieg Nietzsche's oproep
zette Behrens kunst op tal
van
voor een 'herschepping
van manieren instrumenteel
de wereld om deze draag!ijker te maken om in te
in voor een verhoging van de
leven' en de Engelse vertaler, produktiviteit en de winst
Iain Boyd Whyte, wijst er in van de onderneming. De
zijn voorwoord op dat
prachtige fabrieken dienden
niet alleen om de produktiBehrens de kunstenaar zag
als een uitzonderlijk begaafd viteit direct te verhogen,
iemand die een alternatief
maar ook om onvrede bij de
zou kunnen creëren voor de werknemers te minimalisebegoochelingen en bed reiren. Hetzelfde gold voor de
arbeiderswoningen die Behgingen van het alledaagse
leven. Nietzsche stelde dat er rens ontwierp. Terecht herinnert Boyd Whyte eraan
maar een wereld is, en die
wereld is 'vals, wreed, tegen- dat een van de belangrijkste
leerstellingen van de Deutstrijdig, verleidelijk en zonWerkbund, waarvan
sche
der betekenis. Een wereld
Behrens een van de medeopdie er zo uitziet is de echte
wereld. We hebben behoefte richters was, luidde dat
aan leugens om deze werke- kunst niet alleen een esthetische, maar ook een morele
lijkheid, deze "waarheid" te

was op het moment dat hij
zijn eigen huis bouwde sterk
onder de invloed van Nietzsche. In zijn essay in Indu-

kracht is en dat het samengaan van die twee uiteindelijk wel moet leiden tot de
belangrijkste macht van allemaal, namelijk economische
macht. 11
Bij Van de Velde en Behrens zien we hoe de kunstenaar-architect probeert zijn
eigen, in aanleg hoogst particuliere schoonheidsideaal
uit te breiden tot de leefwereld van derden of zelfs
tot een onderneming of de
samenleving als geheel. Zoals bekend was Adolf Loos
hier sterk op tegen. In de
parabel 'Von einem armen,
reichen manne' uit 1900
verhaalt hij van de man die
door een architect zijn huis
liet bouwen en die uitein<lelijkzelfs geen verjaarscadeautjes meer mocht accepteren omdat ze niet met
het interieur zouden harmoniëren, terwijl hij bovendien
terecht werd gewezen als hij

de verkeerde schoenen in de
verkeerde ruimte droeg. 12
En in 'Die überflüssigen' uit
1908 breekt hij de staf over
de Deutsche Werkbund omdat deze door middel van de
kunst een nieuwe cultuur
wilde scheppen. 'Het lijkt
ook niet te werken. Een
gemeenschappelijke cultuur
[Kultur] - en dat is de enig
mogelijke-schept gemeenschappelijke vormen. En de
vormen van de meubels van
Van de Velde wijken sterk af
van de meubels van Josef
Hoffmann. Voor welke cultuur moet de Duitser nu kiezen? Voor de cultuur van
Hoffmann of voor die van
Van de Velde? Voor die van
Riemerschmidt of voor die
van Olbrich?' 13 De bewoners
van de huizen van die architecten moesten volgens Loos
hun persoonlijke leven dus
ondergeschikt maken aan
een opgelegde esthetiek die

op zichzelf ook weer sterk
persoonlijk en daardoor willekeurig was.
Niettegenstaande de protesten van Loos stond een
groot deel van de moderne
architectuur uit het begin
van deze eeuw in het teken
van de uitbreiding van
kunstzinnige idealen. Ofhe.t
nu de architecten van het
expressionisme, het Bauhaus, de Stijl of van het constructivisme waren, allen geloofden ze op hun manier in
een nieuwe, aan de schilderkunst ontleende esthetiek
die, indien gerealiseerd, de
totstandkoming van een
betere samenleving zou bewerkstelligen. Achteraf zijn
we geneigd die architectuur
vooral als symbolisch voor
die nieuwe samenleving te
beschouwen, maar net zoals
Van de Velde geloofde dat
zijn woning een positieve
uitwerking had op zijn gas-

lain Boyd Whyte, 'Translators
lntroduction', in: Tilmann Buddensieg, Henning Rogge, Jndustrie-

12 Adolf Loos, 'Von einem armen
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kultur, PeterBehrensand the A EG,
Cambridge (Mass.), 1984.
11 Idem.

Peter Behrens, woning en
atelier in Darmstadt, 1898.

reichen manne', in: Ins /eeregesprochen, Wenen, 1921/1981.
13 Adolf Loos, 'Die überflüssigen',
in: Trotzdem, Wenen 1931/1982.
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ten geloofden ook deze architecten daarin, of die uitwerking nu tot stand kwam
door het principe van de
'Einfühlung', zoals bij de expressionisten, of door een
directe psychofysiologische
werking van kleuren en vormen, zoals bij Le Corbusier,
die pleitte voor een empirisch-wetenschappelijke esthetica. Door de snelle groei
van de steden en de mechanisering van de produktie
leek een kunstzinnige verovering van de wereld ook
daadwerkelijk in het verschiet te liggen. Het strikt
persoonlijke werd aan die
nieuwe harmonische wereld
met graagte ondergeschikt
gemaakt. Juichend schreef
Walter Benjamin in 'Erfahrung und Armut' over de
glasarchitectuur, zoals die
door de dichter Paul Scheerbart werd gepropageerd:
'want de menselijkheid14 Walter Benjamin, 'Erfahrung
und Armut', in: flluminationen,
Frankfurt am Main, 1977.
15 Nancy Troy, The De Stijl
Environment, Cambridge (Mass.)/
Londen, 1983.
16 Mariëtte van Stralen, 'De landhuizen van H. Th. Wijdeveld', in:

Fonim 37/3-4, 1995.

Le Corbusier, ca 1920.
Interieur van het atelier van
Van Doesburg, Meudon.

die basis van het Humanisme - wijzen ze af. Zelfs in
hun voornamen: Peka,
Labu, Sofanti en dergelijke
heten de mensen in het
boek, dat zijn titel ontleent
aan de naam van zijn held:
"Lesabéndio". Ook de Russen geven hun kinderen
graag "ontmensde" namen:
ze noemen ze "Oktober",
naar de maand van de revolutie, of"Pjatiletka", naar
het vijfjarenplan, of"Awiachim", naar de luchtvaartmaatschappij.' 14
Het op ambachtelijk
handwerk gebaseerde concept van een traditie of een
cultuur (Kultur, als tegengesteld aan Zivilisation) zoals Adolf Loos dat nog probeerde te redden was snel
achterhaald. Het streven
naar het Gesamtkunstwerk
moest meer en meer het uiteenvallen van de cultuur
compenseren. Terecht wijst

Nancy Troy op de belangrijke plaats die de muziekkamer innam tussen de vroegste ontwerpen van demoderne beweging en met name bij De Stijl. Dat was niet
toevallig, want het was de
plek waar alle kunsten tegelijk konden worden geapprecieerd.15 In de woningen
van H. Th. Wijdeveld - ook
in zijn eigen woningen -was
niet zelden plaats ingeruimd
voor een podium voor voordrachten, zang, muziek en
kleine theatervoorstellingen.16 Maar de ware oorsprong van de nieuwe architectuur lag vooral in de
schilderkunst, in de ateliers
van Mondriaan en Van
Doesburg, van Malewitsch
en van Le Corbusier. In de
perfecte orde van Mondriaans ateliers en in de objecten en kunstwerken die Le
Corbusier in zijn atelier verzamelde zien we in de jaren

twintig en dertig een betere
voorafschaduwing van de
toekomstige architectuur
dan in menige architectenwoning.
In ieder geval vanaf het
einde van de vorige eeuw is
er sprake van een continue
prod uk tie van architectenwoningen. Het zijn er teveel
om allemaal te behandelen.
In een voortreffelijke afstudeerscriptie voor de Universiteit van Utrecht heeft Catja
Edens die continuïteit voor
Nederland aangetoond aan
de hand van fraaie, zij het
minder bekende voorbeelden van woningen van
Berlage, Van Doesburg, Van
Tijen, Van Ravesteyn, Van
den Broek en Holt. 17

ten - in ieder geval in Nederland - steeds vaker een eigen
woning weten te realiseren.
De aandacht blijkt uit publikaties als Künstlerhäuservan
H. P. Schwarz uit 1989, Das
Haus des Künstlersvan
Christine Hoh-Slodczyk uit
1985, het al eerder genoemde
The house of the architectvan
Anatxu Zabalbeascoa uit
1995 en de recente minutieuze reconstructies van de ateliers van onder anderen
Mondriaan, Brancusi en
Giacometti. 18Afgezien van
de dertig min of meer recente voorbeelden van architectenhuizen uit de hele wereld
die Zabalbeascoa presenteert, is er moeiteloos een
rijtje recente Nederlandse
Wat opvalt is dat er de afexemplaren te noemen:
gelopen jaren niet alleen veel in de afgelopen twintig jaar
aandacht is voor het fenobouwden onder anderen
meen van de architecten- en Sjoerd Soeters, Koen van
kunstenaarswoning, maar
Velsen, Jan Benthem, Mels
dat het ook lijkt of architecCrouwel, Care! Weeber,

Francine Houben en Erick
van Eegeraat, Cees Dam,
Teun Koolhaas, Rein van
Wylick, Jan Pesman en Gunnar Daan een huis voor zichzelf. En nu is daar dan Mart
van Schijndel bij gekomen,
die eerder juist Bo rek Sipek
vroeg zijn pied-à-terre in
Düsseldorf te ontwerpen.
De aandacht voor en de
produktie van architectenhuizen loopt parallel met
een interesse in het fenomeen van het Gesamtkunstwerk. Interessant is daarbij
dat Catja Edens in haar
scriptie constateert dat rond
de eeuwwisseling over architectuur nog niet in termen
van een Gesamtkunstwerk
werd gesproken. Loos bijvoorbeeld, die nu toch als de
grootste opponent daarvan
wordt gezien, gebruikte die
term nooit als het om architectuur ging (wél in
ander verband, dus hij was

ermee bekend) en in lexicons wordt maar zelden verwezen naar een architectonische pendant. 19
De opleving van de interesse voor de kunstenaarsen architectenwoning en
voor het Gesamtkunstwerk
en de toenemende behoefte
van architecten hun eigen
huis te bouwen vindt bovendien gelijktijdig plaats met
de opkomst van het Postmodernisme en het einde
van het geloof in de 'grote
verhalen'. Hoewel de meeste
historische beschouwingen
van het Gesamtkunstwerk
vooral wijzen op de mislukking ervan of op de latere
kwalijke gevolgen die al in
het oerconcept besloten lagen, klinkt er impliciet of expliciet ook altijd bewondering in door voor de heroïsche pogingen die er zijn
ondernomen iets groots tot
stand te brengen. Wat bo-

Het Nederlandse
woonhuis als gesamtkunstwerk 1900-

19 Catja Edens, zie noot 17.

17 Catja Edens,

1960, afstudeerscriptie Rijksuniversiteit Utrecht, 1995.
18 H. P. Schwarz, Kiinstlerl1äuser,
Frankfurt am Main, 1989; Christine
Hoh-Slodczyk, Dns Haus des Kiinstlersim 19. Jalirliundert;Anatxu
Zabalbeascoa, zie noot 3; Yvc Alain
Bois, L'Atelier de Mondrian, Parijs,
1982,e.a.

vendien vaak meespeelt is
een zekere jaloezie op of melancholiek verlangen naar
het (gemeenschappelijke)
geloof dat kunstenaars en
ontwerpers vroeger hadden.
Architecten gunnen zichzelf
een dergelijk geloof over het
algemeen niet meer. Als ze
er al niet vanaf waren geholpen door Manfredo Tafuri,
Heinrich Klotz of Charles
Jencks dan worden ze in de
praktijk geconfronteerd met
verschillende opdrachtgevers (al dan niet vertegenwoordigd door commissies),
stedebouwkundigen, welstandscommissies, inspraakcomités, gerechtelijk gedeponeerde bezwaren, bouwen woningtoezicht, adviseurs, de brandweer, aannemers en onderaannemers
die hun ontwerpen soms
letterlijk dreigen te versn ipperen. Bovendien zien ze
een staalkaart aan verschil-

lende architectuurbenaderingen van hun collega's in
de vaktijdschriften, waarbij
het eerder lijkt alsof eenieder
zijn individuele standpunt
wil benadrukken dan dat hij
of zij gezamenlijk iets wil opbouwen. Zelfs het boek van
Zabalbeascoa en het rijtje
Nederlandse architecten
hierboven maken al een
bonte en radeloze indruk.
Geen van de architecten
die recentelijk een eigen huis
realiseerde heeft de ambitie
om daarmee de wereld te
veranderen. Het belangrijkste motieflijkt te zijn om
gewoon zelf een mooi huis te
hebben. Misschien ook wilJen ze bepaalde dingen eerst
eens zelf proberen. En wellicht willen ze hun idealen
dan in vredesnaam maar op
eigen kosten realiseren, om
te laten zien dat het kán, dat
mensen niet moeten zeuren,
maar dat het echt beter en

mooier wordt als ze hun hun
gang laten gaan. Niet in de
laatste plaats willen ze ongetwijfeld een visitekaartje
presenteren in de vorm van
een modelwoning. Dat is
ongetwijfeld de reden dat de
meeste architectenhuizen
er op de foto's - en zelfs in
het echt, voortdurend wordt
alles opgeruimd omdat er
elk moment mogelijke
opdrachtgevers kunnen komen - uitzien als showrooms: verlaten door iedereen maar verleidelijk in hun
lege perfectie.
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