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In de opleiding architectuur en stedenbouw 
aan de Universiteit Gent worden studenten 
aangespoord om op een scherpe manier te 
ontwerpen. Het kader dat hiervoor door 
de jaren is ontstaan is in de eerste plaats 
een open kader. Studenten worden gesti-
muleerd om veel verschillende invloeden, 
van binnen en buiten de schoolomgeving 
te absorberen en ermee aan de slag te 
gaan in de studio’s. Ten tweede streeft de 
opleiding naar een nauwe interactie tussen 
theorie en ontwerp. De opleiding bewijst 
volgens ons dat deze kruisbestuiving zijn 
vruchten afwerpt en daadwerkelijk tot een 
rijkere ontwerpcultuur leidt. Aan het einde 
van onze opleiding aangekomen zijn we 
blij dat we gedurende vijf  jaar binnen dit 
kader hebben kunnen ontwerpen. 

Onze keuze voor deze onderzoeksvraag 
WRRQW� HFKWHU� DDQ� GDW� ZH� VSHFLÀHN� YHUGHU�
wilden gaan in die wisselwerking tussen 
DUFKLWHFWXXUWKHRULH�HQ�RQWZHUS��'H�DIÀQL-
teit die we meteen met deze thesisopdracht 
hadden kan het best samengevat worden 
in twee vragen. Ten eerste; is er een in-
tensievere symbiose mogelijk, waarbij we 
toch als ontwerper niet worden tegenge-
houden door het theoretisch luik en vice 
versa? En ten tweede; kunnen we zelf  een 
kader scheppen waarbinnen we, in tegen-
stelling tot het kader dat we de voorbije 
vijf  jaar aangereikt kregen, vanuit een 

Waarom een manifest ?

ABSTRACT

Why a manifesto ?

The Department of  Architecture and Ur-
ban Planning at the University of  Ghent, 
encourages its students to design in an 
incisive way. First of  all, an open frame-
work in which the designs take place, arose 
throughout the years. Students are being 
VWLPXODWHG� WR� DEVRUE� PDQ\� LQÁXHQFHV�
from inside as well as outside their school 
environment, and to use these divers inspi-
rations in studios.

Secondly, the department strives for a 
close interaction between theory and de-
sign. Our schooling clearly proves that a 
forementioned crossover bears fruit and 
effectively results in an enriched designing 
FXOWXUH�� $UULYLQJ� DW� WKH� HQG� RI � RXU� ÀYH�
years of  academic career, we are all grate-
ful for the opportunity we were offered to 
design within such a framework.

Nonetheless, the choice of  our research 
TXHVWLRQ� VKRZV� WKDW�ZH�ZLVK� WR� H[DPLQH�
the interaction between architectural theo-
U\�DQG�GHVLJQ�PRUH�SURIRXQGO\��7KH�DIÀQL-
ty we immediately felt towards the research 
assignment can best be summarized in two 
questions.

Firstly, is a more intensive symbiosis pos-
sible without obstructing the designer with 
theoretical aspects and vice versa?



9

overkoepelende ambitie of  engagement 
ontwerpbeslissingen legitimeren, zonder 
dat het ontwerp daardoor armer wordt? 
Deze thesis moet dus in de eerste plaats 
JHOH]HQ�ZRUGHQ�DOV�HHQ�H[SHULPHQW�HQ�HHQ�
poging om deze vragen voor onszelf  te 
beantwoorden.

Een tweede drijfveer voor het schrijven 
van dit manifest is het debat over urgentie 
binnen de architectuur. Welke problema-
tieken zijn vandaag aan de orde? Waar 
moeten we ons als architecten mee bezig-
houden en welke discussies zijn daarente-
gen niet meer relevant? Moet de positie 
van de architect binnen onze maatschappij 
opnieuw scherpgesteld worden? Wat zijn 
de troeven van de architect en hoe kunnen 
die uitgespeeld worden? Dit soort vragen 
zijn voor ons binnen de opleiding te vaak 
onder de radar gebleven en het leek ons 
voor deze opdracht cruciaal om na te gaan 
welke kaarten op tafel liggen en zelf  een 
positie in te nemen.

De titel van deze scriptie is doelbewust 
gekozen. ‘Een manifest voor de architec-
tuur’ geeft aan dat we een uitspraak doen 
over ‘de architectuur’, en de beslissingen 
van die architectuur zullen gelegitimeerd 
worden aan de hand van een vooropge-
steld kader, het ‘manifest’. We vinden het 
belangrijk om te benadrukken dat het ma-
nifest in de eerste plaats over ontwerpen 
gaat. De ontwerpen die we gemaakt heb-
ben bewijzen niet per se dat het manifest 
klopt en omgekeerd bewijst het manifest 

Secondly, would it be possible to create our 
own framework, other than the one given 
to us through education, out of  a common 
ambition or commitment, in which we can 
justify certain designing decisions, without 
devaluating our designs? This thesis must 
WKHUHIRUH� SULPDULO\� EH� UHDG� DV� DQ� H[SHUL-
ment and an attempt to answer these ques-
tions for ourselves.

A second motive for writing this manifesto 
is the debate on urgency in architecture. 
Which problems should be addressed to-
day? Where should we as architects engage 
and which discussions are no longer rel-
evant? Must the position of  the architect 
in society be refocused? Which are the 
strengths of  the architect and how can 
they be applied? We think these types of  
questions are often left unanswered during 
the career and it therefore seemed crucial 
to determine which cards are on the table 
and take sides ourselves.

The title of  this thesis was deliberately 
chosen. “A manifesto for architecture” 
indicates that we make a statement about 
architecture, and the decisions of  that ar-
chitecture will be legitimized by a precon-
FHLYHG�IUDPHZRUN��WKH�¶PDQLIHVWR·��:H�ÀQG�
it important to emphasize that the mani-
festo primarily treats design. The designs 
we have made do not necessarily prove 
that the manifesto is correct and vice ver-
sa does the manifesto not prove that the 
designs are necessarily good projects. The 
point here—and in our opinion this is the 
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niet dat de ontwerpen per se goede projec-
ten zijn. Waar het om draait—en hier ligt 
voor ons de waarde van deze thesis— is 
de wisselwerking tussen beide. Het was 
voor ons bijvoorbeeld leuk om te ontdek-
ken dat wanneer we de theorie begonnen 
aan te scherpen, we ook scherper gingen 
ontwerpen. Daarnaast merkten we dat de 
aangeleerde chronologie tussen ontwerp 
en theorie—eerst ontwerpen, dan het ont-
werp stillaan verscherpen via theoretische 
input—ook kan omgegooid worden. Door 
ons eerst op de theorie te focussen, werden 
we verplicht om buiten ons vertrouwde 
kader te treden en nieuwe paden te be-
wandelen. We hopen dat onze ontwerpen 
deze—voor ons althans—verfrissende kijk 
representeren.

Dit boek valt uiteen in drie luiken: body 

of  knowledge, manifest en ontwerp. Deze 
opbouw is chronologisch, in de zin dat elk 
luik een volgende stap in het totaalproces 
markeert. De body of  knowledge bestaat uit 
drie essays, waar telkens via een andere 
focus de gelezen bronnen geïnterpreteerd 
worden. Daarna volgt een tussentijdsbe-
sluit. Het tweede luik start met een over-
zicht van de manifestpunten, waarmee in 
één blik de kernpunten duidelijk worden. 
Daarna volgen de uitgeschreven punten, 
gelinkt aan een triggerend beeld. Het luik 
eindigt met een korte diepgaandere re-
ÁHFWLH� RS� HON� PDQLIHVWSXQW�� ZDDULQ� RQ]H�
intenties duidelijk worden. Het laatste 
deel omvat de verschillende ontwerpen, in 

value of  this thesis—is the interaction be-
tween the two. It was, for instance, nice to 
discover that the more we developed the 
theory, the sharper our designs became. In 
addition, we noticed that the teached chro-
QRORJ\�EHWZHHQ�GHVLJQ�DQG�WKHRU\�³ÀUVW�
the design, then gradually sharpen the de-
sign by adding theoretical input—can also 
be reversed. By focussing on the theory 
ÀUVW��ZH�ZHUH�REOLJHG�WR�VWHS�RXWVLGH�RXU�
IDPLOLDU� FRQWH[W� DQG� WR� ZDON� QHZ� SDWKV��
We hope that our designs represent this 
refreshing view.

This book comprises three acts: body of  
knowledge, manifesto ans design. This 
built-up is chronological, in the sense that 
HDFK�DFW�PDUNV�D�QH[W�VWHS�LQ�WKH�HYROXWLRQ�
of  the process. The body of  knowledge 
consists of  three essays, in which each of  
the different sources are interpreted with 
DQRWKHU� IRFXV�� 1H[W� XS� LV� D� WHPSRUDU\�
conclusion. The second act starts with an 
overview of  the manifesto, in the form of  
catchwords. Then follow the statements in 
their complete form, linked to a triggering 
image. The section ends with a short and 
PRUH� SURIRXQG� UHÁHFWLRQ� DW� HDFK� RI � WKH�
statements of  the manifesto, in which our 
LQWHQWLRQV�EHFRPH�FOHDU��7KH�ÀQDO�VHFWLRQ�
includes the designs, ordered by the scale 
of  the problem being treated.

Finally, we confess a hidden agenda. Be-
IRUH� ZH� WDNH� RXU� ÀUVW� VWHSV� LQ� WKH� DUFKL-
tectural practice, we found it important 
WR�UHÁHFW�RQ�WKH�SRVLWLRQ�RI �WKH�DUFKLWHFW��
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volgorde van de schaal van de problema-
tiek die behandeld wordt.

Tenslotte bekennen we nog een verborgen 
agenda:  voor we onze eerste stappen in de 
praktijk zetten, vonden we het belangrijk 
RP� WH� UHÁHFWHUHQ� RYHU� GH� SRVLWLH� YDQ� GH�
architect. Hoe kan een architect volgens 
ons het verschil maken aan tafel tussen 
verschillende actoren? Als alle debatten 
verzanden, zit er bij de architect mogelijk 
een soort kennis die volstrekt uniek is: 
een ontwerp verbeelden. Deze thesis is 
het verslag van een intens leerproces, we 
hopen dat het inspirerend kan werken voor 
studenten die na ons komen.

How can an architect make the difference 
in a discussion between different actors? 
If  the debates are struck, there is a kind 
of  knowledge that only the architect can 
offer: to design. This thesis is the report of  
an intense learning process, we hope that it 
can work inspiring for students who come 
after us.
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Methodologie

Bij aanvang van deze thesis was het noodzakelijk om onszelf  in te lezen in de verschillende 
theoriën die de architectuur rijk is. Om deze uitdaging aan te gaan werd besloten een geza-
menlijke body of  knowledge aan te leggen. Dit zou ieder van ons toelaten zich snel een beeld 
te vormen van wat er in de architectuurtheorie zoal op tafel ligt en uitspraken hierover te 
doen. Elk van ons kreeg vanuit de begeleiding een aantal door te nemen bronnen en daar-
aan gekoppeld een onderwerp om een verdere literatuurstudie te stimuleren. Aan de hand 
van enkele kern- en hulpvragen zoals ‘wat wordt er behandeld?’, ‘over welke schaal wordt 
er gesproken?’ of  ‘worden er directe of  indirecte principes opgelegd?’ werd beoogd om 
KHW�JHOH]HQ�ZHUN�QDDU�PHNDDU�WRH�WH�FRPPXQLFHUHQ��]RGDW�YHUGHUH�GLVFXVVLH�HQ�UHÁHFWLH�LQ�
groep mogelijk werd. 

Dit eerste luik mondde uit in een waslijst aan vragen die bij ons opborrelden. Het formu-
leren van antwoorden op deze vragen dwong ons ertoe om een positie in te nemen. Dit 
leidde vervolgens tot een eerste poging om het manifest te schrijven. Hiervan werd in eerste 
instantie verwacht dat we met onze neus tegen de muur zouden lopen, wat achteraf  gezien  
deels bleek te kloppen. Toch bleef  een groot deel van de intenties van de standpunten—
ondanks de slechte en onduidelijke formulering—gedeeltelijk overeind. Op basis hiervan 
ontwikkelde zich de verdere discussie voor het schrijven van een manifest. 

Na deze draft en de herwerking ervan werden vanuit dit eerste kader onze individuele 
ontwerpprocessen opgestart. Gedurende een volledige week probeerden we elke dag een 
ontwerpopgave te formuleren om deze in groep te bespreken. Uit de 21 voorstellen die we 
aan het eind van die week bijeenbrachten distilleerden we voor elke student één concrete 
opgave die voor de rest van het jaar aangehouden werd. Hierbij werd individueel te werk 
gegaan maar werden herhaaldelijk gezamenlijke overlegmomenten gepleegd. 

Na een ontwerpperiode van enkele weken werd duidelijk dat onze blik op het manifest 
enkele wijzigingen vertoonde. De verschillende ontwerpprocessen zorgden hier en daar 
voor nieuwe, verfrissende inzichten die het manifest een nieuwe richting opstuurden: er was 
nood aan een herkalibratie. Vanaf  dit punt verliepen de totstandkoming van het manifest 
en de ontwerpen simultaan. Onder impuls van het ontwerpen, dat in het tweede semester 
VWHYLJ�GH�ERYHQKDQG�QDP��ZHUGHQ�HQNHOH�¶NQLSPRPHQWHQ·�YRRU�UHÁHFWLH�LQJHODVW��+LHUELM�
werd getracht om het manifest gaandeweg te verscherpen om te komen tot hetgeen wat wij 
vandaag op tafel leggen.
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De term manifest vindt zijn oorsprong in het Latijnse manifestus dat letterlijk vertaald kan 
worden als ‘datgene wat gegrepen kan worden met de hand’. In vroegere tijden stond het 
voor een geschreven verklaring die de kapitein van een schip op de plek van aanmeren in 
het tolhuis diende af  te leveren, alwaar het openlijk tentoongesteld werd. Dit document 
omvatte de beschrijving van het schip, haar vracht en de eindbestemming van beiden. 
Sindsdien wordt de term geassocieerd met ‘iets openbaar maken’, ‘niet verborgen hou-
den’ en ‘makkelijk te begrijpen’. Deze betekenislagen zorgden er bovendien voor dat de 
term ook gebruikt werd voor het aanduiden van een openbare intentieverklaring van een 
autoriteit of  overheid. Het is onder deze laatste betekenis dat we de manifesten uit de 
architectuurwereld kunnen scharen. De architect zet het manifest in om zijn positie bin-
nen een bepaald kader te verduidelijken. Aan de hand van een combinatie van woord en 
beeld probeert hij zijn intenties te vertalen in een ontwerpstrategie. Daardoor behoort het 
architectuurmanifest niet tot de literaire genres of  is het evenmin een kunstvorm of  louter 
tijdverdrijf. Het is daarentegen een helder formuleren van zijn eigen standpunten in de 
hoop anderen hiervan te overtuigen. In deze hoedanigheid beschouwen we het manifest als 
HHQ�SUDJPDWLVFKH�RQGHUQHPLQJ�GLH�HHQ�FRQFUHWH�DDQOHLGLQJ�NHQW�HQ�HHQ�VSHFLÀHN�GRHO�YRRU�
ogen heeft, namelijk het overtuigen van zij die onbeslist zijn.

Aan de basis van een manifest ligt veelal een duidelijk uitgangspunt. Zo gebeurt het dat 
een auteur reageert op wat hem prikkelt of  voor de borst stoot. In zijn Futuristisch manifest 
viel Marinetti bijvoorbeeld de conservatieve houding van de kunsten aan. Hij stoorde zich 
eraan dat de vroeg twintigste-eeuwse kunstenproductie in Italië de heersende tijdsgeest ver-
loochende. Het volgens hem verwerpelijke maar aanhoudende traditionalisme moest vanop 
het voorplan verdwijnen ten voordele van een progressieve kunst die een juiste afspiege-
ling vormde van de bloei die het hedendaagse leven kende omwille van de technologische 
vooruitgang. Dit schrijven vanuit de reactie en daardoor het ondernemen van actie zien we 
ook terugkomen bij Le Corbusier. Toen hij in 1923 zijn Vers une architecture publiceerde zag 
hij met lede ogen de toenmalige woningbouwproductie aan. Deze was volgens hem niet 
afgestemd op de noden van het hedendaagse leven. Het gebrek aan durf  en vernieuwing 
binnen de discipline noopten Le Corbusier er toe een toestand van verval binnen de ar-
chitectuur te verkondigen. Dit stond in schril contrast met de bloei van de nauw verwante 

1 Marinette publiceerde zijn 
Futuristisch manifest in de editie van 
20 februari 1909 van de Franse krant 
Le Figaro.

2 Le Corbusier (1923). Vers une 
Architecture. Parijs. Crès en Cie.

Het manifest

ESSAY I
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ingenieurskunsten die zich wel op de juiste manier ontplooiden. Le Corbusier predikte 
dan ook een revolutie voor de architectuur waarin we ons moeten spiegelen aan en laten 
inspireren door de ingenieur en de ratio die hij aan de dag legt. Wanneer hij een jaar later 
het voorwoord schrijft van de herpublicatie van Vers une architecture, die aangevuld werd 
met de nieuwe hoofdstukken Urbanisme en L’art décoratif  d’aujourd’hui, stelt hij dan ook dat 
de aandacht die zijn boek kreeg enkel het bewijs kan zijn van een op til zijnde revolutie 
binnen de architectuur. Deze revolutie, die we nu kennen als het modernisme, zou later 
de aanleiding vormen voor Colin Rowe’s Collage City. Zijn manifest voor een alternatieve 
VWHGHQERXZ�JHEDVHHUG�RS�HHQ�ULMNH��GHQVH�WH[WXXU�NDQ�JHOH]HQ�ZRUGHQ�DOV�HHQ�UHDFWLH�RS�GH�
monotone ruimtes die de modernistische stedenbouw voortbracht. De thema’s die hij naar 
voor brengt zijn een rechtstreeks gevolg van een kritische lezing van het modernisme. Zo 
stelt Rowe de architect voor als bricoleur en laat deze in gesprek treden met de ingenieur, zijn 
modernistische tegenhanger. Met de opgave van deze thesis in het achterhoofd zou je kun-
nen stellen dat het schrijven van het voorliggende manifest ons niet werd ingegeven door 
een concrete aanleiding, maar dat het veeleer een vrije keuze was om deze oefening te ma-
ken. Doch, de methodologie die het afgelopen jaar gehanteerd werd stelde ons in staat om 
deze attitude aan te nemen. De body of  knowledge, die we aan de hand van het doornemen, 
communiceren en bediscussiëren van theorieën, manifesten en charters aanlegden, dwong 
ons er toe binnen bepaalde kaders een standpunt aan te nemen.  Bovendien kwamen tijdens 
onze eerste gesprekken en dito worpen enkele zaken veelvuldig terug die verraadden dat 
wij, in sommige vraagstukken meer dan in andere, een urgentie ervaarden. Aldus kunnen 
ZH�VWHOOHQ�GDW�ZH�WRFK�YDQXLW�HHQ�]HNHUH�UHDFWLH�VFKUHYHQ�HQ�RQV�PDQLIHVW�QLHW�SHU�GHÀQLWLH�
als een atypisch manifest moet beschouwd worden. 

Het schrijven van een manifest kent ondanks zijn concrete aanleiding ook een zekere prag-
matiek, architecten hanteren het manifest om hun architectuur te legitimeren. Hierbij wordt 
hun standpunt of  theorie geprojecteerd in een ontwerpstrategie. Le Corbusier geloofde 
bijvoorbeeld sterk in het bestaan van universele wetten die de waarneming van architectuur 
voor ieder persoon stuurde. In Vers une Architecture stelt hij dat we deze universele wetten 
moeten aanvaarden zodat we de perfectionering in de architectuur, naar analogie met de 
ingenieurskunsten, kunnen nastreven. Ondanks dat ons manifest er één is voor, over en 
met architectuur worden dergelijke uitspraken over vorm, stijl of  proportie geschuwd. Het 
zoomt daarentegen in op de rol van de architect en zijn architectuur, een thema dat in een 
snel evoluerende maatschappij de nodige aandacht verdient.  

In hun opzet om te willen overtuigen worden auteurs van manifesten met éénzelfde weder-
kerend probleem geconfronteerd, namelijk dat ze moeten opboksen tegen een gevestigde 
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theorie of  waarde. Niet zelden wordt de lezer door een vernieuwd of  gewijzigd perspectief  
geconfronteerd met stellingen die hem in eerste instantie uit het lood slaan. Om dit te 
counteren maken vele manifesten gebruik van allerhande retorische kunstgrepen. Door 
VSHFLÀHNH�]LQVFRQVWUXFWLHV��UHSHWLWLH�RI �HHQ�ELM]RQGHU�WDDOJHEUXLN��JDDQGH�YDQ�NODUH�HQ�GXL-
delijke bewoordingen tot krachttermen of  bezwerende verzen, tracht de auteur de vaak 
dubieuze uitgangspositie helder uiteen te zetten en op die manier aan overtuigingskracht 
te winnen. Marinetti  zal bijvoorbeeld alle registers opentrekken en door middel van een 
hoop krachtige metaforen en zijn boodschap willen verduidelijken. Le Corbusier volgt ook 
dit voorbeeld maar tracht met zijn manifest ook de persoonlijke kaart te trekken. Door 
herhaaldelijke de lezer persoonlijk te adresseren en de nadruk te leggen op ‘we’, zijnde Le 
Corbusier en zijn lezers, tracht hij als het ware een pact te smeden met de lezer. 

Een andere manier van werken, die we het afgelopen jaar leerden kennen, was het proberen 
overtuigen door middel van Counterprojects. Deze methode staat bijvoorbeeld centraal in 
een gelijknamige publicatie van de hand van Léon Krier en Maurice Culot. In hun opzet 
om de modernistische evolutie van de Europese cultuursteden tegen te gaan formuleren zij 
een reeks voorstellen die variëren van alternatieve projecten tot de concrete wederopbouw 
van gebouwen die onder de sloophamer verdwenen. Met een dikke rode stift wordt steeds 
een afbeelding van een modernistisch project doorkruist terwijl een counterproject in tekst en 
beeld wordt voorgesteld. Een andere publicatie waar Krier aan meewerkte is het Ara Pacis: 

Contro-progetti, Counterprojects. De aanleiding voor deze publicatie was het toekennen van de 
opdracht voor de huisvesting van het Ara Pacis monument te Rome aan een modernistische 
architect, Richard Meier, iets wat een een hevig internationaal debat inleidde. Met dit boek 
onderzoekt Krier, aan de hand van traditionalistisch geïnspireerde counterprojects, de esthe-
tische, politieke en culturele gevolgen die de beslissing om een eeuwenoud landmark in het 
klassieke Rome te herontwerpen in de modernistische stijl met zich meebrengen. 

Deze vorm van overtuigen die Krier en zijn medestanders aan de dag legden intrigeerde 
ons omwille van de sterke relatie tussen het argument en het ontwerp. Door middel van het 
formuleren van verschillende alternatieven voor een onderwerp waar reeds heel wat frictie 
op zit trachten ze hun discours op de lezer over te brengen. Met de projecten die we in deze 
bundel presenteren werd gepoogd om op een gelijkaardige manier ons manifest kracht bij 
te zetten. [mb]

3 Krier, L., Culot, M. (1980). Contre-
projets, Contro-progetti, Counterprojects. 
Brussel. Archives d’Architecture 
Moderne.

4 Younes, S. (2002). Contro-progetti, 
Counterprojects: Ara Pacis. Firenze. 
Alinea..
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Inleiding

De jaren ’70 werden gekenmerkt door de grote desillusie in de mogelijkheid om architec-
tuur in te zetten in het streven naar een betere wereld. De modernisten probeerden met 
grote masterplans en volledig nieuwe woontypologieën een omgeving te creëren waar de 
moderne mens zich kon ontwikkelen. Functionaliteit, nieuwe technologieën en het witte 
vlak als basiselementen van de architectuur moesten het bekrompen vernaculaire vervangen 
en een nieuwe maatschappij uitdragen. Maar na verloop van tijd moest men erkennen dat de 
utopische plannen van de grote modernistische denkers geen voedingsbodem vonden en 
jammerlijk faalden. In dit essay worden enkele theoretische posities tijdens de jaren na dit 
besef  besproken aan de hand van een aantal baanbrekende artikels. Deze posities zijn allen 
te situeren in het debat over criticality, de kritische praktijk die in vraag stelt wat de positie 
van architectuur is. Op die manier konden we een inzicht krijgen hoe dergelijke evoluties 
doorgaans plaatsvinden, wat de standpunten zijn die wij als nieuwe generatie erven en waar-
over we een eigen mening moeten vormen. Bij het schrijven van een manifest over wat een 
kritisch project zou kunnen en moeten zijn, situeren we ons binnen een lange en belangrijke 
traditie. Zelfs het woord ‘kritisch’ is niet zonder lading, maar wordt hier vooral gebruikt 
om een soort architectuurproject aan te duiden die de gewone bouwproductie overstijgt en 
probeert om de diepere betekenis van een project uit te lichten en te verklaren.

+HW�HVVD\�ZRUGW�RSJHKDQJHQ�DDQ�HHQ�DDQWDO�SURPLQHQWH�ÀJXUHQ�YDQ�GH� ODDWVWH�GHFHQQLD��
van wie Peter Eisenman (°1932), theoreticus, architect en lid van de New York Five en de 
Nederlandse architect en denker Rem Koolhaas (°1944) de bekendste zijn. Peter Eisenman, 
de protagonist in het criticality-debat van de jaren ’70 in Amerika, schuift een autonome 
architectuurdiscipline naar voor die de betekenis van het project louter in zijn vormelijke 
kwaliteit en zijn eigen geschiedenis zoekt. Via het artikel ‘Between Culture and Form’1, 
uitgegeven negen jaar na Eisenmans polemische essay ‘Post Functionalism’, wordt ook de 
architectuurcriticus K. Michael Hays besproken. Hoewel Eisenman en Hays vaak onder 
eenzelfde noemer van Critical Architecture worden geplaatst en beide elkaar ongetwijfeld sterk 
hebben beïnvloedt, is bij Hays toch een eerste aanzet van een meer bewust kritisch architec-
tuurproject te herkennen.2 Dit project krijgt naast zijn formele aspecten ook een betekenis 
GRRU�]LMQ�FXOWXUHOH�FRQWH[W��'DDUQD�ZRUGHQ�GH�WHJHQEHZHJLQJ�RS�GH]H�VWURPLQJ�EHVSURNHQ�
via het werk van OMA en Rem Koolhaas—met zijn retro-actief  manifest Delirious New 

1 Hays, H. (1984). ‘Critical architec-
ture: Between Culture and Form’ in 
Perspecta, Vol. 21, Cambridge, Mass., 
MIT Press

2 Baird, G. (2004). ‘Criticality’ and 
Its Discontents’ in Harvard Design 
Magazine, nr. 21, p 16-24
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York3  als belangrijkste bron—en het theoretisch artikel van Robert Somol en Sarah Whiting, 
‘Notes around the Doppler Effect and Other Moods of  Modernism’4. Somol—die nog in 
KHW�EXUHDX�YDQ�3HWHU�(LVHQPDQ�ZHUNWH�³HQ�:KLWLQJ�GHÀQLsUHQ�DFWLHYH�HQ�JHsQJDJHHUGH�
projecten zoals die van Koolhaas onder de term projective projects, die zich in tegenstelling 
tot hun voorgangers uit de geïsoleerde architectuur-bubbel breken. De twee belangrijkste 
spelers, Rem Koolhaas en Peter Eisenman, vertegenwoordigers van twee meningen en twee 
continenten, treden in discussie in de AA in Londen in 2009. Het boek Supercritical5, de 
neerslag van hun gesprek en een bespreking door de architectuurcritici Robert Somol en 
Jeff  Kipnis, vormde een bruikbaar middel om de twee stromingen te vergelijken, maar meer 
nog om de schijnbare onoverkoombare verschillen in een ander daglicht te plaatsen. Deze 
bronnen vormden het startpunt om ons een positie in het debat aan te meten. Gedurende 
het proces konden we z o—met de bijkomende bronnen die we onderweg verzamelden–de 
meest interessante aspecten van voorgaande theorieën actualiseren maar vooral een eigen 
standpunt innemen zonder de waarde van het voorgaande debat te vergeten.6

Criticality van Peter Eisenman

Een van de belangrijkste spelers in het post-modernistisch tijdperk is ongetwijfeld Peter 
Eiseman. In tegenstelling tot de de neo-conservatieve benadering die in Amerika furore 
maakte als antwoord op de desillusies van het functionalisme, zag Eisenman de oplos-
sing niet in een herwaardering van de maatschappelijke realiteit van de moderniteit. In 
tegendeel, Eisenman zal zich in zijn discours steeds zo ver mogelijk van een humanisti-
sche en realistische benadering afkeren. Volgens hem ligt het falen van het modernisme 
namelijk in dergelijke humanistische werking. Modernistische architectuur vormt, volgens 
Eisenman, helemaal geen radicale breuk met het verleden zoals men beweert7. Juist het 
XWRSLVFKH� WRHNRPVWLGHDDO�� GLH� ZHOLVZDDU� HHQ� QLHXZH� PDDWVFKDSSLM� UHÁHFWHHUW�� KRXGW� GH�
beweging tegen om waarlijk modern te zijn. Via de utopie bleef  het modernisme immers 
een representatie van de gewenste maatschappelijke structuur en in die zin ook verankerd 
in een humanistische werking. Enkel door de relatie tussen de mens en cultuurobjecten 
radicaal te veranderen kan architectuur modern zijn. Eisenman stelt dat de moeilijkheden 
van humanistische architectuur tot voor de industriële revolutie niet bestonden. Er kon 
telkens een goede balans worden gevonden tussen enerzijds functionele overwegingen in 
verband met programma en werking en anderzijds de vorm van het gebouw. Wanneer 
GH� DUFKLWHFWXXU� GRRU� GH� YHUDQGHUHQGH�PDDWVFKDSSLM� HQ�PDVVDFXOWXXU� VWHHGV� FRPSOH[HUH�
programma’s moest huisvesten, faalde het functionalisme van het modernisme daarin. 
Eisenman, en de beweging die later de stempel critical8 zou meekrijgen, wou architectuur 

3 Koolhaas, R. (1994), Delirious New 
York: a retroactive manifesto for Manhattan, 
New York, Monacelli Press
4 Somol, R. en Whiting, S. (2009). 
‘Notes around the Doppler effect 
and other moods of  modernism’ in 
Perspecta, Vol. 33, Cambridge, Mass., 
MIT Press

5 Steele, B. et. al. (2008). Supercritical, 
Londen, Architectural Associotation

6 Een bijkomende bron is de thesis 
Project(ive) Practice van Tine Cooreman 
die de problematiek van dit essay 
nog uitgebreider bespreekt en een 
overzicht geeft van het volledige 
architectuurdebat van de voorbije 
decennia.

7 Peter Eisenman, Post-Functio-
nalism (1976), in: K. Michael Hays 
(red.) Architecture Theory since 1968, 
Cambridge, London, MIT press, 1998, 
pp. 234-239

8 In zijn essay ‘Critical Architecture: 
Between Culture and Form’ uit 
1984 beschrijft K. Michael Hays 
de mogelijkheid van een ‘critical 
architecture’. Hays is een tijdsgenoot 
van Eisenman en de eerste die de term 
DOV�GHÀQLWLH�QDDU�YRRU�VFKXLIW��+RHZHO�
er veel gelijkenissen tussen beide zijn, 
verschilt de kritische theorie van Hays 
zich op de manier waarop het wel 
KHW�EHODQJ�YDQ�GH�FXOWXUHOH�FRQWH[W�
begrijpt. Het essay van Hays en zijn 
theorie worden later in deze tekst nog 
besproken.
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bevrijden van die functionele representatie. Door het ontwikkelen van een hermetisch 
en intellectueel formalisme onttrokken ze zich aan elke vorm van communicatie met de 
massamaatschappij. 

De critical-beweging ontwikkelde een architecturale taal die enkel naar zichzelf  refereert.9  
Door deze kritische geste blijft enkel vorm over, architectuur als kunst. Onterecht zou 
daaruit geconcludeerd kunnen worden dat de ontwerp-beslissingen van Eisenman en 
zijn collega’s louter willekeurig en vanuit esthetisch standpunt worden gemaakt, maar er 
is weldegelijk een achterliggende theorie. De taal die ze gebruiken bestaat uit een aantal 
elementaire onderdelen of  tekens; punten, kolommen, vlakken, ... Deze basiselementen 
representeren enkel hun eigen teken�]LMQ�HQ�GXV�JHHQ�VRFLR�FXOWXUHOH�FRQWH[W��+HW�NULWLVFK�
project is voor Eisenman dus een product, een geordende verzameling van tekens die 
hoopt te ontsnappen aan de lege representatie van de massamaatschappij en het evi-
GHQWH��=LMQ�DUFKLWHFWXXU�ZHUNW�DOV�HHQ�V\QWD[�ZDDULQ�HQNHO�GH�IRUPHOH�VDPHQKDQJ�WXVVHQ�
de tekens valt te snappen, maar waarin geen groter verhaal te lezen is. 

Kan architectuur vandaag nog geëngageerd zijn? En hoe verhoudt dergelijk project zich 
tot de autonome elementen van de discipline, met andere woorden, wat kunnen we 
YDQXLW�GH�GLVFLSOLQH�QRJ�JHEUXLNHQ�LQ�HHQ�ZHUHOGVH�FRQWH[W"

Hays: Between Culture and Form

In 1984, negen jaar na het essay van Peter Eisenman, publiceerde K. Michael Hays in het 
gerenommeerde tijdschrift Perspecta een artikel getiteld ‘Critical Architecture: Between 
Culture and and Form’ en gaf  daarmee de Amerikaanse criticality�HHQ�GXLGHOLMN�HQ�GHÀQL-
tief  startpunt. De architectuctuurproductie van the critical was altijd nauw verbonden met 
de theorie die aan haar basis lag. Hays, een architectuurtheoreticus en -criticus, was een 
YDQ�GH�VSLOÀJXUHQ�LQ�GH]H�G\QDPLHN��+HW�3HUVSHFWD�WKHPDQXPPHU�����RQGHU�GH�UHGDFWLH�
van Carol Burns en Robert Taylor, daagde het publiek uit na te denken over de stelling 
‘Architecture is not an isolated or autonomous medium, it is actively engaged by the social, intellectual, 

and visual culture which is outside the discipline an which encompasses it... It is based on a premise 

WKDW�DUFKLWHFWXUH� LV� LQHYLWDEO\� LQYROYHG�ZLWK�TXHVWLRQV�PRUH�GLIÀFXOW� WKDQ� WKRVH� RI � IRUP�DQG� VW\OH�’10 
Voor Hays was dit een aanleiding om een scherpe positie te bepalen die deze stelling 
corrigeerde. Hij impliceert dat de redactionele positie onvoldoende de dialectiek tussen 
engagement en autonomie beseft. Burns en Taylor stellen namelijk dat een autonome 
positie niet te handhaven is en dat architectuur zich volledig moet engageren in de maat-
schappij. Hays stelt dat autonomie een voorwaarde is voor engagement. Hij gaat op zoek 
naar de mogelijkheden van een ‘critical architecture·�GLH�WXVVHQ�GH�H[WUHPHQ�]DO�RSHUHUHQ��

9 Eisenman steunt voor zijn theorie 
op de structuralistische linguïstische 
theorie van Jacques Derrida (1930 
- 2004), een Frans literair criticus en 
ÀORVRRI �HQ�GH�JURQGOHJJHU�YDQ�GHFRQ-
structie. Derrida ontleedt teksten door 
een deconstructie van vorm tot een 
zuiver zelf-referentiele verzameling 
van tekens. Hij onderschijft nog steeds 
het bestaan van de ideologische functi-
onele werking van architectuur waarbij 
zijn benadering wel de mogelijheid 
heeft om te ontsnappen aan de refe-
rentie van de valse aanwezigheid zoals 
ook Eisenman beoogt. Deze laatste 
zag in Derrida’s theorie de mogelijk-
heid om architectuur te bevrijden van 
haar laatste humanistische restant, de 
inbreng van het creatieve individu en 
zijn subjectieve keuzes. 

10 Ibid. p. 73

Axiometrische studie van Peter Eisenman
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Hoewel K. Michael Hays in het criticality-debat meestal in één adem wordt genoemd met 
Peter Eisenman, spitsen zijn formele analyses zich eerder toe op de boodschap die de 
architectuur uitdraagt. Hoewel hij eerder de fenomenologische en functionele aspecten 
van de architectuur bespreekt en zich dus zeker ook in de critical-beweging inschrijft, 
is Hays zich ook bewust van de culturele en maatschappelijke invloeden op het project. 

In zijn inleiding stelt Hays dat hoewel architectuur, als activiteit én kennis, fundamenteel 
als cultureel product kan gezien worden, er toch vragen rijzen omtrent de precieze relatie 
tussen de twee. Hij stelt voor om in dit essay een kritische architectuur te onderzoeken, 
‘RQH�UHVLVWDQW�WR�WKH�VHOI�FRQÀUPLQJ��FRQFLOLDUWRU\�RSHUDWLRQV�RI �D�GRPLQDQW�FXOWXUH�DQG�\HW�LUUHGXFLEOH�
to a purely formal structure disengaged from the contingencies of  place and time’11. Hays beschrijft 
een architectuur die voor zichzelf  een plaats ‘tussen’ de representatie van een cultureel 
systeem en de autonomie van een louter abstract formeel systeem opeist. Om deze 
plaats beter te kunnen beschrijven, stelt Hays eerst ‘Architecture as an instrument of  culture’ 
tegenover ‘Architecture as autonomous form’. Wanneer architectuur uitsluitend als product 
van een cultuur wordt beschouwd, kan de betekenis van zo’n project enkel ontdekt 
worden door een reconstructie van de culturele situatie waarin het project ontstond. 
Architectuur is in dat opzicht reeds vervolledigd. De betekenis van de architectuur wordt 
YROOHGLJ�KHUOHLG�QDDU�]LMQ�RRUVSURQJ�HQ�GH�FRQWH[W�ZDDULQ�KHW�SURMHFW�WRW�VWDQG�NZDP�
en is onveranderlijk. Het tegengestelde standpunt gaat uit van de autonomie van een 
project, schrijft Hays. Het stelt dat de manier waarop elementen samenkomen, of  hoe 
formele operaties een evenwichtig systeem genereren, de werkelijke waarde en betekenis 
YDQ�DUFKLWHFWXXU�EHSDOHQ��'H]H�DUFKLWHFWXXU� LV�]LFK� LQ�H[WUHPH�PDWH�EHZXVW�YDQ�KDDU�
eigen disciplinaire conditie. De architectuur elimineert elke maatschappelijke, wereldlijke 
en sociale causaliteit. Elke bedenking over hoe het project onthaald werd of  hoe het 
]LFK�LQ�]LMQ�FRQWH[W�VLWXHHUW��ZRUGW�DOV�VXEMHFWLHI �HQ�GXV�RQEHODQJULMN��EHVFKRXZG��+D\V�
stelt dat beide aanpakken niet zonder nut zijn. De ontwikkeling van een gespecialiseerd 
vocabularium maakt het mogelijk het architectuurobject te onderscheiden van andere 
soorten objecten, door er op een technische en precieze manier over te spreken.  Toch, 
zo schrijft Hayes, is architectuur gereduceerd tot vorm krachtloos. ‘Reduced to pure form, 

architecture had disarmed itself  from the start, maintaining its purity by acceding to social and political 

LQHIÀFDF\�’12Architectuur wordt herleid tot een abstracte wetenschap en zijn speciale status 
als cultureel object met een oorzaak, aanwezigheid en duur gaat verloren. 

Hays stelt dat deze dichotomie of  tweedeling symptomatisch is voor de architectuur-
theorie en -kritiek. Hij stelt voor om een andere interpretatieve positie in te nemen die 
door deze tweedeling snijdt. Deze positie vraagt een duidelijke beschrijving van der-

11 Hays, H. (1984). ‘Critical architec-
ture: Between Culture and Form’ in 
Perspecta, Vol. 21, Cambridge, Mass., 
MIT Press, p 15

12 Ibid. p 16
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gelijke artifacts�RI � DUFKLWHFWXXU�REMHFWHQ��PDDU� WHYHQV�HHQ�PHHU�FRPSOH[H�EHVFKULMYLQJ�
YDQ�GH�DUWHIDFWHQ�LQ�KXQ�ZHUHOGOLMNH�FRQWH[W��+D\V�EHVSUHHNW�HHQ�DDQWDO�SURMHFWHQ�YDQ�
Mies van der Rohe, die het feit verklaren dat ‘an architectural project, by virtue of  its situation 

in the world, an object is whose interpretation has already commenced but is never complete’.13 Deze 
projecten beschouwt hij als critical, resistant and oppositional. Het is architectuur die niet 
kan gereduceerd worden tot slechts representatie van uitwendige krachten of  tot een 
dogmatisch, reproduceerbaar formeel systeem. ‘If  a critical architecture is to be worldly and 

VHOI�DZDUH�VLPXOWDQHRXVO\��LWV�GHÀQLWLRQ�LV�LQ�LWV�GLIIHUHQFH�IURP�RWKHU�FXOWXUDO�PDQLIHVWDWLRQV�DQG�IURP�
a priori categories or methods’.14

De standpunten naar voor geschoven door de criticality-beweging deden ons in eerste 
plaats nadenken over de mate van autonomie van het architectuurproject. Hoewel we 
ervan overtuigd zijn dat een engagement belangrijk is—en dat we dus in eerste instantie 
de notie van autonomie veel te beklemmend vonden—deed het ons nadenken over 
de elementen waarmee een ontwerp tot stand komt. De architect heeft een sterke dis-
FLSOLQDLUH�NHQQLV�GLH�ELMGUDDJW� WRW�KHW�RQWZHUS��+HW�HUNHQQHQ�YDQ�GH�H[SHUWLVH�YDQ�GH�
architect heeft een zekere mate van autonomie nodig. Hoe kan een maatschappelijk 
bewustzijn gecreëerd worden met architecturale elementen? Hays bespreekt in zijn essay 
de spiegeldozen van Mies, die door hun onderlinge weerspiegeling de leegheid van de 
moderne stad weergeven en tegelijk een duidelijk herïnterpretatie van de traditionele 
typologie zijn. Kan een project enkel kritisch zijn door zich radicaal af  te keren van zijn 
FRQWH[W"�.DQ�KHW�RRN�HHQ�DOWHUQDWLHI �LQ�GLH�FRQWH[W�JHQHUHUHQ" 

Het projective project van Somol and Whiting

In de jaren 90 staat een nieuwe generatie Amerikaanse theoretici op die, opgeleid onder 
de vleugels van Eisenman, Hays en het paradigma van the critical, zich afkeren van hun 
leermeesters. Ze willen een nieuw perspectief  bieden die de vragen die hun voorgangers 
vermeden niet schuwt. De belangrijkste spelers in dit post-critical debat omvatten een 
aantal voormalige protégés van Peter Eisenman, zoals Michael Speaks15, Robert Somol 
en Sarah Whiting. Deze laatste schrijven het manifest voor projective architecture ‘Notes 
around the Doppler Effect and other Moods of  Modernism’. Deze nieuwe lichting is 
RQWHYUHGHQ�RYHU�KRH�FULWLFDOLW\�]LFK�RQWWUHNW�YDQ�HONH�UHODWLH�PHW�GH�FXOWXUHOH�FRQWH[W�HQ�
verhindert  daardoor de architecten om actief  te participeren in de architectuurproductie 
van de hypermoderne maatschappij. Hun standpunten keren zich dan ook radicaal af  
van het hermetisch autonome discours van Hays en Eisenman en kiezen weer resoluut 
voor een geëngageerde benadering. De nieuwe generatie Amerikaanse architectuurtheo-

13 Ibid. p 16

14 Ibid. p 17

15 Michael Speaks, Amerikaans 
architect en leerling van Peter 
Eiseman, is een van de eerste stem-
men in het projective debat. Hoewel 
zijn standpunten in even grote mate 
sturende zijn voor het actuele debat, 
werd gekozen om—in het beperkte 
kader van deze thesis—zijn werk niet 
verder te bespreken. De essays van So-
mol en Whiting, die meer pleiten voor 
een project-gerichte aanpak waren een 
betere motor bij dit theorie-ontwerp 
H[SHULPHQW�

Alexanderplatz, Berlijn, Ludwig Mies van 
der Rohe
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retici worden in hun rebellie vergezeld door de architectuurpraktijk van jonge Europese 
bureaus, zoals dat van Rem Koolhaas, wiens standpunten later nog besproken worden.

Zeventien jaar na de publicatie van Hays’ Critical Architecture wijdt Perspecta met editie 
33 opnieuw een themanummer aan de plaats en de rol van architectuur in een maat-
VFKDSSHOLMNH�FRQWH[W��,Q�GLW�QXPPHU�QHPHQ�5REHUW�6RPRO�HQ�6DUDK�:KLWLQJ�PHW�KXQ�
artikel ‘Notes around the Doppler Effect and Other Moods of  Modernism’ , in de 
voetsporen van Hays, opnieuw een kritische houding aan ten opzichte van het editioriale 
statement. Terwijl in 1984 nog een pleidooi wordt gehouden voor het doorbreken van 
de autonomie van architectuur ten gunste van een sociaal geëngageerd project, wordt 
deze positie nu als de norm beschouwd. Somol en Whiting leiden hun tekst in met een 
UHÁHFWLH�RYHU�GDW�QXPPHU����XLW�������=H�VWHOOHQ�GDW�KHW�DUWLNHO�YDQ�+D\V�HUYRRU�]RUJGH�
dat de redactoren van Perspecta nu impliceren dat alle architectuur de facto een kritische 
status bezet. Terwijl voor Hays critical architecture nog een uitzonderlijke conditie was, 
is het volgens deze editorial aanwezig in het dagelijks leven. Robert Somol en Sarah 
Whiting stellen dat het standpunt van Perspecta 33 eigenlijk onbewust een probleem van 
GH�ODDWVWH�WZLQWLJ�MDDU�LGHQWLÀFHHUW��¶Namely, that disciplinarity has been absorbed and exhausted 

by the project of  criticality’.16  Somol en Whiting poneren een nieuw standpunt ten opzicht 
van de semi-autonome houding die vanuit de redactie van Perspecta 33 naar voor wordt 
geschoven, the projective project.

Criticality volgt uit een noodzakelijke tegenstelling of  tweeledigheid. ‘Between’ heeft na-
melijk twee kanten nodig. Somol en Whiting stellen dat zowel Eisenman als Hays het 
tegengestelde of  dialectische raamwerk behouden, terwijl ze tegelijkertijd de termen en 
de tweeledigheid proberen kort te sluiten of  vervagen. Disciplinariteit, alles wat archi-
tectuur omvat, wordt beschouwd als autonoom: in die autonomie kan kritiek ontstaan, 
vindt het zijn representatie en betekenis. Het tegengestelde standpunt die Somol en 
Whiting hier innemen pleit voor een disciplinariteit als instrumentaliteit, met kernbe-
grippen projection, performativity, and pragmatics. Terwijl the critical�VWDDW�YRRU�HHQ�UHwÀFDWLH��
het verzelfstandigen van sociale verhoudingen of  het tot-ding-maken, staat the projective 
YRRU� KHW� RQWVWDDQ� YDQ� QLHXZH� FRQGLWLHV��$OV� NHUQÀJXUHQ� YRRU� GH]H� WZHH� WHJHQVWHOGH�
posities voeren ze Eisenman—als protagonist van de autonome beweging— tegenover 
Rem Koolhaas op. Somol en Whiting onderscheiden  ‘disciplinarity as autonomy and process’ 
bij Eisenman en ‘disciplinarity as force and effect’ bij Koolhaas. 

Somol en Whiting vergelijken dit genererend projective project met het fysische Doppler 
effect (de verandering in frequentie die je hoort wanneer de bron en ontvanger een an-
dere snelheid hebben). ‘Rather than looking back or criticizing the status quo, the Doppler projects 

16 Somol, R. & Whiting, S. (2002). 
‘Notes around the Doppler effect 
and other moods of  modernism’ in 
Perspecta, Vol. 33, Cambridge, Mass., 
MIT Press., p 73
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forward alternative (not necessarily oppositional) arrangements of  scenarios.’17�=RQGHU�HHQ�H[SHUWLVH�
in alle disciplines te claimen zoals een multidisciplinaire opvatting zou doen, wordt het 
toepassingsveld van het projective project niet beknot door het gebruiken van een absolute 
GHÀQLWLH� YDQ� DUFKLWHFWXXU�� ]RDOV� LQ� KHW� GLVFRXUV� YDQ�(LVHQPDQ��'H�PHWDIRRU� YDQ�KHW�
'RSSOHU�HIIHFW�ZHUNW�]RZHO�GRRU�GH�EHwQYORHGLQJ�YDQ�KHW�RQWZHUSSURFHV�GRRU�H[WHUQH�
factoren, als in hoe het architecturale object die daaruit resulteert een werking heeft op 
de omgeving waarin het wordt geplaatst. Het projective project erkent het belang van de vele 
lagen van architectuur zoals materiaal, programma, schrijven, atmosfeer, technologie, 
economie ... en de effecten en uitwisselingen van die verschillende onderdelen. Hoewel 
de focus voor Somol en Whiting bij het belang van het ontwerp ligt, gaan ze verder niet 
in op welke vorm die dan moet hebben. Over de veelheid aan spectaculaire vormen die 
de hedendaagse architectuur kenmerkt—vaak een kritisch thema—wordt niet gespro-
ken. Somol en Whiting geven geen tools mee die het waardeoordeel over ‘wat is goede 
en projectieve architectuur’ helpen maken. Is elk project die een maatschappelijke bood-
schap uitdraagt dan kritisch? Kan een kritische theorie ook buiten een project ontstaan? 
Hoe dragen de ontwerpbeslissingen van de architect—creativiteit blijft cruciaal in hun 
beeld van de architect—bij tot de kritische interpretatie van het project?

Koolhaas als motor voor de nieuwe generatie

Voor het discours van projective architecture is het werk van Rem Koolhaas en zijn Metro-
SROLWDQ�2IÀFH�IRU�$UFKLWHFWXUH�KHHO�EHSDOHQG�JHZHHVW��.RROKDDV�ZRUGW�GDQ�RRN�QDDU�
voor geschoven als het grote voorbeeld van de projective beweging, hoewel hij zelf  nooit 
die termologie gebruikt. De evolutie van architectuurtheorie van de laatste jaren wordt 
vaak opgehangen aan de relatie tussen Eisenman en Koolhaas. Aangezien beide veel 
respect hebben voor elkaars werk, zijn er al een aantal ontmoetingen en gesprekken 
geweest, die elke keer opnieuw belangrijke momenten werden in de theorie. Het archi-
tectuurlandschap Europa van de jaren ’80 werd gekenmerkt door de pragmatische en 
optimistische standpunten van een aantal jonge Hollandse bureaus. Die Hollandse prak-
tijk koos resoluut voor een positie in de wereld, een positie die kritisch maar niet critical 
is. Rem Koolhaas, als meest bekende van zijn generatie, gaat voorbij aan de autonome 
en intellectuele opvatting van architectuur en heeft een enorme fascinatie voor het prag-
matische en ongedwongene van de alledaagse Amerikaanse conditie. Zijn retro-actief  
manifest en lofzang op die Amerikaanse stedelijkheid ‘Delirious New York’ uit 1978 
vormt, samen met 'Bigness', de eerste nieuwe en kritische ontwerp-theoretische strategie 
voor de postmoderne conditie na de verzanding van criticality�LQ�HHQ�WH[WXHHO�GHEDW�

17 Ibid. p 74
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Vandaag zijn we op een moment gekomen waarop bijna alle culturen botsen en elkaar 
beïnvloeden, stelt Koolhaas in een lezing over architectuurtheorie en het kritisch project 
in de AA in 2006.18 We bevinden ons dus in een nieuwe wereldlijke conditie, die geken-
merkt wordt door ÁRZ en exchange. De aanpak van deze nieuwe conditie is cruciaal in het 
werk van OMA. Binnen het bureau gaan ze niet op zoek naar mooie en spectaculaire 
vormen, maar proberen ze nieuwe en betere condities te creëren voor de mens. Om deze 
condities te kunnen ontwikkelen moet de architect aandacht hebben voor een veel bre-
der spectrum van disciplines. Architectuur kan nooit autonoom zijn als het haar intentie 
is een impact te hebben op haar omgeving. Door zijn eerdere opleiding als journalist is 
Koolhaas zich steeds heel bewust gebleven van achterliggende verhalen en eventuele 
kruisende belangen waarop architectuur steunt. Koolhaas vat dit open perspectief  als 
volgt samen: ‘What I would like to say is that the entire envelope surrounding architecture - all 

the narratives and the tragedies - is incorporated into my concerns and the work we do’.19 De open 
en interdisciplinaire aanpak vertaalt zich ook in de structuur van het bureau zelf. Men 
probeert bij OMA opdrachten niet te zien als op zichzelf  staande en afzonderlijke pro-
jecten, als een probleem waarop een zo goed mogelijk antwoord moet gevonden wor-
den, maar eerder in functie van hun mogelijk potentieel bij de ontwikkeling van nieuw 
werk of  theorie. De architect moet proberen een publieke intellectueel te worden, die 
LQ�WHJHQVWHOOLQJ�WRW�GH�LQWHOOHFWXHOH�DUFKLWHFW�YDQ�(LVHQPDQ��YDQXLW�]LMQ�H[SHUWLVH�LQVSHHOW�
op de wereld waarin hij zich bevindt. De frustratie die Koolhaas voelt bij gesprekken 
over architectuurtheorie, dit keer wanneer hij in gesprek is met Peter Eisenman, is dan 
ook begrijpelijk: 

‘Can I say what my dilemma in this discussion is? I basically gave a presentation where I politely said 

that I live in the world of  architecture with only half  of  my body or bran. I also announced a very 

agressive effort not so much to escape architecture as to engage with other terrains. It is not that I want to 

talk particularly about these other terrains, but it is bizarre that te subject of  the other half  is always 

the topic of  discussion.’20

In Delirious New York stelt Koolhaas dat Manhattan met zijn grid en zijn skyscrapers 
het ultieme paradigma was. In plaats van zoeken naar een pasklaar antwoord voor de 
vraagstukken van de grootstad en de massamaatschappij, omvat de skyscraper op su-
blieme wijze zowel het esthetische als het pragmatische. De stapeling van uiteenlopende 
programma’s zit verborgen achter een schil die overtuigend de moderniteit verbeeldt 
en de toeschouwer verleidt. Koolhaas legt de kracht van de skyscraper bij de verticale 
lobotomie die tussen huid en frame gebeurt: de enveloppe gedraagt zich als een shape aan 
de skyline van de stad en daarachter worden de programma’s geschakeld in een ingenieus 
diagram. Maar ook het grid van Manhattan speelt een belangrijke rol. Elk rechthoekig 

18 Steele B. (ed.) (2008), Supercritical, 
Londen, Architectural Associotation

19 Ibid p 12

20 Ibid p 29
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bouwblok geeft een gebouw de vrijheid zich vormelijk te manifesteren als een afzonder-
lijk object in een groter geheel. Het gebouw moet daarbij geen rekening houden met zijn 
FRQWH[W��PDDU�NDQ�GH�LOOXVLH�YDQ�DUFKLWHFWXXU�YROOHGLJ�EHKHO]HQ�21

Via dit standpunt, die hij later beschrijft als Bigness, toont Koolhaas zijn geloof  in een 
operatieve positie van architectuur. Zijn werk betekent het einde van het failliet van 
de architectuur. Het wentelen in een hermetisch formalisme is niet langer het enige 
DQWZRRUG�RS�GH�FRPSOH[H�VWHGHOLMNH�FRQGLWLH��'RRU�KHW�ORVNQLSSHQ�YDQ�shape en diagram 
wijst hij ook architectuur als semi-autonome discipline met eigen techniek en vormen-
taal af. Bij het bespreken van zijn projecten zul je Koolhaas ook nooit een legitimatie 
in de vorm horen zoeken maar zal zijn discours vooral gaan over hoe de functionele en 
programmatische overwegingen nieuwe ontwikkelingen genereren. Hoe de vorm van 
het project daartoe bijdraagt, wordt niet verder bekeken.

Koolhaas door de bril van Eisenman

Het gesprek tussen Peter Eisenman en Rem Koolhaas in de AA in 2006, werd gevolgd 
door een bespreking door twee architectuurtheoretici. Het tweeluik, neergeschreven in 
het boekje Supercritical onder de redactie van Brett Steele22, biedt door zowel architecten 
in de praktijk als twee belangrijke stemmen uit de architectuurtheorie aan het woord te 
laten, een ongekend inzicht in de standpunten van critical en projective architecture. Het 
tweede gesprek tussen critici Robert Somol en Jeffrey Kipnis vindt plaats twee dagen na 
de ontmoeting tussen Eisenman en Koolhaas. Somol en Kipnis zijn beide Amerikaanse 
theoretici, die zich naast ontwerp vooral verdiept hebben in het architectuurdebat rond 
het kritisch project. Beide hebben een sterke band met Eisenman, als mentor en collega, 
maar dit weerhoudt hen niet om kritiek te uiten op zijn discours. Tijdens de avond komt 
vanuit het publiek de bedenking waarom het interessant is om twee critici hun interpre-
tatie te laten geven wanneer het echte verhaal twee dagen eerder te horen was. Maar door 
de kritische analyse van Kipnis en Somol worden de verkooppraatjes van de architecten 
doorprikt en krijgen we een nieuw inzicht in hoe de twee zich tot elkaar verhouden. Als 
slot van dit essay is dit een interessante invalshoek om voorgaande besproken theorieën 
te kaderen. Kipnis en Somol geven de vragensteller volgend gevat antwoord: 

‘Criticism and discussion and discourse is an independent practice. It has no obligations to the source 

material and to repeating the source material as it originally appeared. And I really encourage you to read 

the work of  architects that way, practise it that way and engage with it that way. Don’t ask architects to 

spoon-feed you what they’ve have done. Don’t take that as the end of  the matter. Because there is a lot of  

stuff  going on in his work that’s better than he thinks, and a lot of  other stuff  going on - this is fairly 

obvious -that’s clearly not as good as he thinks.’23

21 KOOLHAAS R. (1994), Delirious 
New York: a retroactive manifesto 
for Manhattan, New York, Monacelli 
Press 

22 Brett Steele was ook de moderator 
van het eerste gesprek tussen Eisen-
man en Koolhaas.

23 STEELE B. (ed.) (2008), 
Supercritical, Londen, Architectural 
Associotation, p 73
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Zo stelt Jeffrey Kipnis dat Rem Koolhaas en Peter Eisenman een gemeenschappelijke 
agenda delen. Kipnis stelt dat het werk van Koolhaas voortkomt uit het besef  dat vorm 
niet ideologisch geladen is. Voor Koolhaas is vorm een werktuig als alle andere, maar 
nooit de ideologische focus. Daartegenover staat  dat Eisenman volledig toegewijd is 
DDQ�GH�VSHFLÀHNH�HLJHQVFKDSSHQ�YDQ�KHW�FDQRQ�YDQ�YRUPHOLMNH�DUJXPHQWDWLH�HQ�HONH�NUL-
tische praktijk kan voor Eisenman enkel op het niveau van het formele plaatsvinden. De 
ene is volledig toegewijd aan de ideologie van vorm en de ander aan de mogelijkheden 
van het bespreken van ideologieën door middel van vorm, maar zonder enige relatie 
ermee, zegt Kipnis. Ze delen dus hetzelfde doel, stelt Kipnis, maar het debat tussen 
beide draait om de technieken om dat doel te bereiken. Casa del Fascio in Como kan, zo 
stelt Robert Somol, beide standpunten vertalen. Eisenman heeft een bijzonder gedetail-
OHHUGH�DQDO\VH�JHPDDNW�YDQ�KHW�JHERXZ��GRRU�PLGGHO�YDQ�D[LRQRPHWULHsQ�WRRQW�KLM�GH�
perfecte geometrie van het project. Voor Eisenman zit de meerwaarde in alle formele 
elementen, van de raamdetails tot de manier waarop zelfs het openen van een raam een 
LGHDDO�JHRPHWULVFK�ÀJXXU�YHUYROOHGLJW� LQ�KHW�SODQ��.RROKDDV�]RX�HYHQJRHG�HHQ�EHHOG�
van Como kunnen gebruikt hebben, zegt Somol, maar dan van een menigte die zich 
voor het gebouw verzamelt. Hoewel op het eerste zicht critical en projective architecture 
een verschillend uitgangspunt hebben, is, zoals reeds aangehaald, het doel hetzelfde. 
Bijzonder interessant wordt het dus wanneer de projecten van Koolhaas ontleed worden 
door Eisenman. Zo stelt deze laatste dat het juist de iconische vorm van het project is 
GLH�HUYRRU�]RUJW�GDW�KHW�]LMQ�ORNDOH�FRQWH[W�RYHUVWLMJW��+HW�&&79�SURMHFW�YDQ�.RROKDDV�
is volgens Eisenman een voorbeeld dat het werk van Koolhaas eigenlijk onder zijn kri-
tische theorie valt. Koolhaas zelf  zegt dat de vorm van het project van geen belang is. 
9RRU�KHP�]LW�GH�HFKWH�ZDDUGH�YDQ�KHW�SURMHFW�LQ�GH�RQJHORRÁLMNH�DFFXPXODWLH�YDQ�QLHXZH�
faciliteiten die gebruikt kunnen worden voor de media, een nieuwe conditie in China 
waar de persvrijheid sterk beknot is. Het is het toekomstige publiek voor deze nieuwe 
media die cruciaal is bij de betekenis van CCTV, stelt Koolhaas, een heel humanistische 
benadering. Eisenman stelt als antwoord hierop: 

‘There are many rather ordinary buildings devoted to TV and media that probably work as well as 

CCTV. But it is disingenuous to say that the iconic form is not what catches everybody’s attention. It is 

the icon that is the building’s function. It is its content’.24

Ook Kipnis toont aan dat Koolhaas werk verder gaat dan het institutioneel program-
meren. Door zijn gebouwen formeel te gaan analyseren komen details boven, die zon-
der twijfel bewust ontworpen zijn door Koolhaas. Slechts een kleine groep binnen het 
publiek zal deze opmerken, stelt Kipniss. ‘To this audience these effects are a big deal- all of  

24 Ibid. p. 16

Casa del Fascio, Como, Giuseppe Terragni

CCTV Building, Peking, OMA
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D�VXGGHQ�WKH�SRVVLELOLW\�RI �OLIH�LV�UHFRQÀJXUHG�E\�WKH�H[DPLQDWLRQ�RI �D�PDWHULDO�SUDFWLFH’25, en dit is 
waar Eisenman voor staat. Kipnis beschrijft hoe de projecten van Koolhaas weldegelijk 
het programmatische, waar Koolhaas zoveel nadruk op legt, overstijgen. Zo bespreekt 
hij een klein vormelijke ingreep in de Seattle Central Library van OMA en de manier 
waarop het gebouw zich tot het oppervlak en de grond verhoudt. 

‘The ground is not the street. It’s that little wedge near the bottom, which the building is sitting on as if  it 

were a tentative podium. The fact that the building on top if  this is bigger than it is at the bottom makes 

this a provisional ground, and the fact that the facade treatment, its surface pattern, changes completely 

in relation to it, transforms the language and how you enter the builidng. (...) But you cannot see this 

sublte change unless you have been trained to see that from the point of  making a formal analysis of  the 

building. And I know Rem knows it’s there. I also know it’s nog important if  he tells anybody because 

the building is nog about a constituency, it’s about having an audience, just as you would for a movie’.26

Volgens Kipnis kan slechts via het discours van Eisenman en zijn formele analyses de 
architectuur van Koolhaas en de projective-discussie toegankelijk worden gemaakt. Als 
wordt gesteld dat beide benaderingen een argument over architectuur delen, dan is het 
deze. Ook Robert Somol besluit op een zelfde manier door de echte verwezenlijking en 
waarde van Koolhaas’ projecten te leggen in de manier waarop hij zowel het historische 
en canonieke project en de geschiedenis van de formele taal in architectuur als bouwste-
nen gebruikt om een institutionele kritiek op architectuur te vormen. Deze bedenking 
was voor ons de concrete aanleiding om op zoek te gaan hoe het manifest eenzelfde 
aanpak kan sturen.[mm]

25 Ibid. p. 63

26 Ibid. p. 63

Seattle Central Library, Seattle, OMA
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Collage City

 Rowe, C. & Koetter, F. (1978). Collage city. Mass., MIT Press.

Collage City van Colin Rowe en Fred Koetter werd in 1978 voor het eerst gepubliceerd en 
is een van de belangrijkste manifesten van de naoorlogse periode. In zekere zin werkt de 
invloed ervan tot op vandaag door. Het boek is opgedeeld in vijf  hoofdstukken, aangevuld 
PHW�HHQ�H[FXUVXV��'H�HHUVWH�GULH�KRRIGVWXNNHQ³Utopia: Decline and Fall?; After the Millen-

nium en Crisis of  the Object: Predicament of  Texture—geven een uitgebreide analyse van de 
modernistische stadsplanning. Hier worden de problematieken uitgezet waar in de laatste 
twee hoofdstukken—Collision City and the Politics of  ‘Bricolage’ en Collage city and the Reconquest 

of  Time—op gereageerd wordt. In zijn meest gereduceerde vorm kan het boek dus opge-
deeld worden in twee delen: een poging om het modernistische discours te ontwrichten via 
contradicties en een manifest dat daar rechtstreeks op reageert en een nieuwe weg probeert 
WH�]RHNHQ�QD�GH�PRHLOLMNH�HUIHQLV�YDQ�GLW�GLVFRXUV��'H�H[FXUVXV�WHQVORWWH�ZHUNW�PLQ�RI �PHHU�
autonoom binnen het boek en is een catalogus van mogelijke objets trouvés die in de stedelijke 
collage kunnen ingezet worden.

In ‘Utopia: Decline and Fall?’ worden een aantal projecten uit het modernistiche canon be-
sproken. Vervolgens worden ze gespiegeld aan een aantal utopische verhalen uit de geschie-
denis. Grasduinend door de geschiedenis via visionaire ontwerpschema’s  ‘ideale steden’, 
landen de auteurs uiteindelijk in de 20ste eeuw bij de Ville Radieuse. Het argument dat 
hierdoor ontstaat—de misconceptie uit het modernisme dat een utopie op een bepaald 
moment werkelijkheid wordt—is volgens Rowe de voornaamste reden van het falen van het 
modernisme als discours. Het hoofdstuk illustreert de ambiguïteit en contradicties inherent 
aan de modernistische stadsplanning en waarom deze visie op een gegeven moment zo 
invloedrijk maar gedoemd tot mislukken was.

Na de verwarrende rit doorheen de utopische schema’s wordt in ‘After the Millenium’ stilaan 
duidelijk welke thema’s de auteurs op de agenda willen zetten. De eerste noemenswaardige 
reacties na het stagneren van het modernisme in de jaren ‘40 en ‘50 zijn het vertrekpunt van 
dit hoofdstuk. Rowe en Koetter detecteren Disney World en het werk van Superstudio als 
uiterste visies waartussen de contemporaine kritiek op Ville Radieuse zich opspant. Hoewel 
de hyper-rationaliteit van Superstudio en de pittoreske kunstmatigheid van Disney World 

collage city & the Possibility of an Absolute 

Architecture 

ESSAY II
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GRRU�KXQ�H[WUHHP�VWDQGSXQW�HQNHO�NXQQHQ�EHVWDDQ�LQ�IRWRFROODJHV�HQ�DOV�WKHPDSDUN��ZRU-
den ze door de auteurs toch niet zomaar van tafel geveegd. Het vernuft van hun argument 
komt echter pas aan het einde van het hoofdstuk naar boven. Aangenomen dat deze twee 
visies, ondanks hun radicaliteit, een algemeen verlangen binnen de na-moderne steden-
bouw vertolken, vragen Rowe en Koeter zich af:

why should we be obliged to prefer a nostalgia for the future to that for the past?...Could 
QRW�WKLV�LGHDO�FLW\«EHKDYH��TXLWH�H[SOLFLWO\��DV�ERWK�D�WKHDWUH�RI �SURSKHF\�DQG�D�WKHDWUH�RI �
memory?

Op deze manier wordt datgene wat in het begin van het hoofdstuk een zweverige of  over-
dreven kritiek op het modernisme lijkt, meteen ingeschreven in het bricollage-project dat 
GH�DXWHXUV�LQ�GH�YROJHQGH�KRRIGVWXNNHQ�]XOOHQ�GHÀQLsUHQ�

In het derde hoofdstuk, ‘Crisis of  the Object: Predicament of  Texture’, komt het boek op kruis-
snelheid. De auteurs laten de ijle fantasiewereld achter zich om bij de core bussiness van het 
boek aan te komen: het stedelijk weefsel. Publieke ruimte—en de toe-eigening ervan—en 
GH�IDVFLQDWLH�YRRU�GH�WH[WXXU�YDQ�KHW�VWHGHOLMN�ZHHIVHO�ZRUGHQ�LQ�GLW�KRRIGVWXN�RQGHU]RFKW�
+RHZHO�]H�RYHU�GH�WH[WXXU�YDQ�KHW�ZHHIVHO�ZLOOHQ�VSUHNHQ��YHUWUHNNHQ�]H�ELMQD�YDQXLW�KHW�
WHJHQRYHUJHVWHOGH��KHW�JHERXZ�DOV�]HHSEHO��GL[LW�/H�&RUEXVLHU��HQ�GXV�DOV�YULMVWDDQG�REMHFW�
in een homogene ruimte. Deze retorische truc, waarbij de gedachtengang van de tegenpartij 
gevolgd wordt tot wanneer deze begint te botsen met het eigen project dat dan meteen 
JHOHJLWLPHHUG�LV��ZRUGW�GRRUKHHQ�KHW�ERHN�YDNHU�WRHJHSDVW��'H]H�WHFKQLHN�LV��VSHFLÀHN�LQ�
collage city, zeer dankbaar omdat het radicaal een antwoord moest bieden op een discours 
dat op die moment de absolute referentie was. In dit hoofdstuk bevindt het kantelpunt zich 
wanneer Rowe en Koetter het plan van Saint-Dié, getekend door Le Corbusier, beginnen 
te analyseren vanuit de ruimte tussen de gebouwen, en niet meer vanuit de objecten zelf.

%XW�PRGHUQ�DUFKLWHFWXUH·V�REMHFW�À[DWLRQ��WKH�REMHFW�ZKLFK�LV�QRW�DQ�REMHFW��LV�RXU�SUHVHQW�
concern only in so far as it involves the city, the city which has become evaporated. For, in 
its present and unevaporated form, the city of  modern architecture become a congeries of  
conspiciously disparate objects is quite as problematical as the traditional city which it has 
sought to replace.

Deze analyse stelt de auteurs in staat om hun buikgevoel—dat er in de focus op de rijke 
WH[WXXU�YDQ�KHW�VWDGVZHHIVHO�HHQ�QLHXZ�SURMHFW�YRRU�GH�DUFKLWHFWXXU�OLJW³VWLODDQ�VFKHUSHU�
te stellen. In dit hoofdstuk blijven ze echter nog redelijk vaag: tegenover de homogene 
onbeteugelde ruimte die doorheen elke open ruimte in de modernistische stad meandert, 
stellen Rowe en Koetter term als ‘speculative pleasure’ of ‘the mysterie of  what lies beyond’. Hier-
mee proberen ze de lezer ervan te overtuigen dat de stedeling geen nood heeft aan een 

1 p. 58

*UDÀVFKH�WHJHQKDQJHU�YDQ�KHW�
argument waarbij het weefsel van 
Saint-Dié als inverse tegenover het 
weefsel van Parma wordt geplaatst.
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open ruimte die op alle vlakken vrij, open en vooral helder en overzichtelijk is. Integendeel 
zelfs, de onbepaaldheid geeft de mogelijkheid om de stad zelf  op een narratieve manier in 
te vullen en zo vreemd genoeg tot een coherentere beleving van de stad te komen, terwijl 
de modernistische open ruimte zo’n interesse nooit kan opwekken. Desondanks wordt het 
modernistisch idee van het gebouw als object niet helemaal verworpen. Noodzakelijk in het 
voorstel van Rowe en Koetter is echter dat een gebouw naast space occupier—analoog met 
het modernistische object als ‘torens in een park’—ook als VSDFH�GHÀQHU moet werken. Een 
gebouw mag dus een zekere autonomie hebben, maar moet tegelijkertijd zorgen voor de 
FRQWLQXwWHLW�YDQ�GH�VWHGHOLMNH�WH[WXXU�

In ‘Collage City and the Reconquest of  Time’ moeten alle fragmenten van het uiteindelijke argu-
ment uit de vorige hoofdstukken samenkomen in een voorstel voor een nieuwe stedelijk-
heid. De uitkomst is een pleidooi voor de ‘collage stad’, een stad die bestaat uit fragmenten 
uit het verleden, heden en de toekomst waarbij inspiratie moet worden gezocht bij voor-
beelden in steden zoals Rome—de stad die volgens Rowe zijn collage het best benadert. 

&ROODJH�FLW\�ZRXOG�RIIHU�WKH�SRHWLFV�RI �8WRSLD��EXW�WKH�MX[WDSRVLWLRQ�DQG�OD\HULQJ�RI �VPDOOHU�
designs into a whole (rather than a totalitarian, fresh slate approach) would allow for the city 
WR�EH�IUHH�RI �WKH�XQFKDQJHDEOH�ÀQDOLW\�RI �8WRSLDQ�SROLWLF��S����

Utopia as metaphor and Collage City as prescription… the disintegration of  modern archi-
tecture seems to call for such a strategy…; and, possibly, even common sense concurs. p 158

The possibility of  an absolute architecture

 Aureli, P. V. (2011) The possibility of  an absolute architecture, Mass., MIT press

Pier Vittorio Aureli is naast ontwerper bij de Italiaanse architectenpraktijk DOGMA ook 
architectuurtheoreticus. Zijn recentste boek heet The Possibility of  an Absolute Architec-
ture. De titel is naar eigen zeggen een noodkreet naar de omgeving waarin hij werkt: een 
klimaat waarin het belang van architectuur en architectuurtheorie wordt onderkend. De 
opvatting dat architectuur niet meer in staat is om fenomenen van de stad te controleren, 
wordt volgens hem geïllustreerd door de opkomst van nieuwe werkvelden zoals doorge-
dreven mapping, analyse, up-to-date urbanisatie, enz. Deze algemene desinteresse gaf  aan-
leiding tot het schrijven van het boek. Met The Possibility of  an Absolute Architecture probeert 
Pier Vittorio Aureli de stad in zijn totaliteit opnieuw op de agenda van de architectuur te 
zetten. Anno 2011 is dat op z’n minst opmerkelijk. Volgens Aureli is een bewuste omgang 
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met vorm—wat hij dan precies met vorm bedoelt wordt doorheen het boek duidelijk—een 
noodzakelijke voorwaarde om als architect opnieuw een engagement aan te gaan in de stad.

Deze tweedeling—stad tegenover vorm—is bepalend voor Aureli’s argumenten. Om dit 
contrast te verduidelijken doe ik beroep op twee archetypische voorbeelden die Aureli 
zelf  gebruikte tijdens een lezing voor het Berlage instituut. Langs de ene kant plaatst hij 
architectuur als een object dat eenzelfde conditie opwerpt als de temenos, een Grieks hei-
ligdom. De architectuur is enkel grens en de grens is architectuur. Daartegenover wordt 
de ongebreidelde verstedelijking gesteld, bewust ontworpen door een architect—zoals 
bijvoorbeeld in het geval van Cèrda—of  als vanzelf  tot stand gekomen als gevolg van het 
‘ongecontroleerde kapitalisme’. Vertrekkend vanaf  Cerdà worden in het eerste hoofdstuk 
een aantal projecten besproken waarin de stad wordt gezien als een min of  meer homogeen 
landschap dat de indruk geeft eindeloos te kunnen worden uitgebreid. Met deze projecten 
wil Aureli sleutelmomenten illustreren die geleid hebben tot de situatie waarin de stad zich 
vandaag bevindt. Later zal Aureli zijn project—absolute architecture—naar voor schuiven 
als een soort dam in deze eindeloze, ongebreidelde zee van urbanisatie.

Het onderzoek naar the possibility of  an absolute architecture is voor Aureli de aanleiding 
RP�KHW�ZHUN�YDQ�HHQ�DDQWDO�LQVSLUHUHQGH�ÀJXUHQ�WH�KHUOH]HQ�HQ�WH�NDGHUHQ�ELQQHQ�GH�FRQ-
WH[W�YDQ�GH�DUFKLSHOVWDG��'RRU�GH]H�ÀJXUHQ�ELQQHQ�WH�EUHQJHQ�LQ�]LMQ�HLJHQ�WKHRULH�HQ�VRPV�
]HOIV�HYHQ�ORV�WH�NRSSHOHQ�XLW�KXQ�KLVWRULVFKH�FRQWH[W��NRPHQ�LQWHUHVVDQWH�LQ]LFKWHQ�RYHU�
de hedendaagse stad aan de oppervlakte. Opmerkelijk is dat de architecten in kwestie, met 
uitzondering van Ungers, hun werk nooit hebben voorgesteld als een archipel. Aureli zet 
met andere woorden enkele kernmomenten uit de geschiedenis naar zijn hand en kneedt ze 
tot ze in zijn theorie passen om nieuwe interpretaties los te maken. 

9DQDI �KHW�WZHHGH�KRRIGVWXN�FRUUHVSRQGHHUW�HON�KRRIGVWXN�PHW�HHQ�VSHFLÀHN�SURMHFW��'H�
projecten waarover hij spreekt zijn: de plint van Mies, de villa’s van Palladio, de gravure’s 
van Piranesi, de publieke monumenten van Boullée en tenslotte de archipelstad van Ungers.
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Thema’s die ons hebben beïnvloed

Zoals gezegd in de inleiding vormen de teksten in deze body of  knowledge de basis voor 
een eerste poging tot manifest. Aan de hand van vier citaten zal ik tonen hoe Collage city en 
Possibility for an absolute architecture een invloed hebben gehad op onze discussies en dus op 
het manifest. 

>���@� WKH�GHVFULSWLRQ�RI � WKH� ¶EULFROHXU·� LV� IDU�PRUH�RI �D� ¶UHDO�OLIH·� VSHFLÀFDWLRQ�RI �ZKDW� WKH�
architect-urbanist is and does than any fantasy deriving from ‘methodology and systemics’ 
Indeed, on could fear that the architect as ‘bricoleur’ is, today almost too enticing a pro-
gramme—a programme which might guarantee formalism, ad hocery, townscape pastiche, 
populism and almost whatever else one chooses to name. But...The savage mind of  the 
bricoleur! The domesticated mind of  the engineer/scientist! The interaction of  these two 
conditions! The artist (architect) as both something of  a bricoleur and something of  a sci-
entist! p105

Volgens Rowe heeft de architect van nature twee persoonlijkheden. Als bricoleur gaat hij 
intuïtief  te werk. Zijn kennis is eindig en hij moet dus werken met het ‘gereedschap’ dat 
YRRUKDQGHQ�LV��'DDUWHJHQRYHU�VWHOW�5RZH�GH�DUFKLWHFW�DOV�ZHWHQVFKDSSHU��'H]H�WZHH�ÀJXUHQ�
moeten steeds in evenwicht blijven, zodat de bricoleur niet verleid wordt tot ‘ad-hocery’, en 
GH�ZHWHQVFKDSSHU�EHVHIW�GDW�DUFKLWHFWXXU�QRRLW�YROOHGLJ�NDQ�¶RSJHORVW·�ZRUGHQ�PHW�H[DFWH�
cijfers. Hier maakt Rowe een duidelijke knipoog naar de modernistische planning.

+HW�FLWDDW�ZHUNW�DDQVWHNHOLMN��LQ�EHLGH�ÀJXUHQ�NXQQHQ�ZH�DOV�DUFKLWHFWHQ�LQGHUGDDG�LHWV�YDQ�
onszelf  terugvinden. Ik zoe deze visie gelinkt hier willen linken aan een ander citaat uit de 
laatste paragraaf  van het boek: 

This [the technique of  bricollage] might be a means of  permitting us the enjoyment of  of  
utopian poetics whithout our being obliged to suffer the embarrassment of  utopian politics. 
p.149

Opnieuw maakt Rowe dus een verwijzing naar het modernisme. Wat ons aantrok in de twee 
citaten is de manier waarop Rowe een weg probeert te zoeken tussen een discours en een 
puur projectgedreven, positieve bricollage-techniek waarbij de architect in staat is om een 
veelheid aan stijlen en denkbeelden te omarmen en ermee aan de slag te gaan. Architectuur 
als feest tegenover architectuur als totaal-discours. Hoewel Rowe natuurlijk schrijft vanuit 
een reactie op dit totalitaire denken, wat bij ons manifest niet het geval is, zijn er van zijn 
visie nog sporen terug te vinden in onze statements. De collage techniek die hij projecteert 
op de stad, kan bij ons in een andere gedaante teruggevonden worden op niveau van het ge-
bouw zelf. De rijkdom in het stadsweefsel die Rowe als kwaliteit ziet, heeft ons gestimuleerd 
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om na te denken hoe we in ons kritisch project verschillende belangen konden koppelen, 
waardoor eenzelfde soort rijkdom kan ontstaan

—

Na het lezen van beide boeken werd duidelijk dat er een link te traceren valt tussen Colin 
Rowe en Aureli. Hun verhaal vertoont ondanks de grote tijdsmarge tussen beide, gelijkenis-
sen. Gelijkaardige thema’s komen vaak onder een andere vorm terug of  zijn het gevolg van 
dezelfde kritische vragen die erachter schuilgaan. Uiteraard zijn er altijd de gebruikelijke 
spanningen en transformaties tussen beide discoursen. Op een gegeven moment hebben 
we tijdens de begeleiding zelfs gesuggereerd dat er een mogelijkheid bestaat om in Colin 
Rowe de spreekwoordelijke grootvader van Aureli te herkennen. De link verloopt dan via 
Peter Eisenman, de leermeester van Aureli die tijdens zijn studie aan de Cornell University 
zelf  les kreeg van Colin Rowe.

Een mogelijke gelijkenis is dat ze allebij nadenken op schaal van de stad. In hun discours 
ligt de nadruk zelden op aparte gebouwen, hetzij op de relatie die een gebouw aangaat 
met z’n omgeving. Allebei proberen ze patronen en systemen op het stedelijk weefsel te 
SURMHFWHUHQ��ZDDUGRRU�GH� VWDG�DOV� HHQ�JHKHHO�RI � HHQ�ÀJXXU�RS�]LFK�QDDU�YRRU�NRPW��%LM�
Rowe is de ideale stad een collage. Deze collage wordt volgens hem het best benaderd in 
het oude Rome, waar pauselijke en keizerlijke ideaaltypes los naast elkaar bestaan, aangevuld 
met ‘ad-hoc stuff ’. Er is dus een constante spanning tussen ideologieën en stijlen mogelijk 
binnen de collage-techniek van Rowe. Bij Aureli komt deze aanpak terug onder een andere 
gedaante: de archipelstad.

Unger’s architectural islands in Berlin as a green archipelago can be considered both as 
self-referential entities and as city parts that, through their position and insular form, frame 
what escapes legibility: the inescapable sea of  urbanization. [...] Berlin as a green archipelago 
SRVWXODWHV�D�FLW\� IRUP�WKDW�� LQ�RUGHU� WR�EH�GHÀQHG�� UHTXLUHV�FRQIURQWDWLRQ�ZLWK� LW·V�RSSR-
VLWH³XUEDQL]DWLRQ³DQG�ZLWK�WKH�FLW\·V�PRVW�FRQWURYHULDO�DVSHFWV��VXFK�DV�GLYLVLRQ��FRQÁLFW��
and even destruction. At the same time, such an idea of  the city postulates a form in which 
even the most disruptive forces can be framed by the possibility of  giving them a form. p226

De spanning die bij Rowe over heel de verzameling aan ‘pocket utopia’s’ van de collage wordt 
uitgesmeerd, is bij Aureli geconcentreerd onder de vorm van enclaves of  ‘vormen’ in een 
]HH�YDQ�XUEDQLVDWLH��'H�GHÀQLWLH�GLH�$XUHOL�DDQ�¶YRUP·�JHHIW�ZRUGW�GDDUGRRU�LQWHUHVVDQW�LQ�
licht van ons manifest.

If  politics is agonism through separation and confrontation, it is precisely in the process of  
separation inherent in the making of  architectural form that the political in architecture lies, 
and thus the possibility of  understanding the agonistic relationship between architecture and 
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DQG�LWV�FRQWH[W��7KH�YHU\�FRQGLWLRQ�RI �DUFKLWHFWXUDO�IRUP�LV�WR�VHSDUDWH�DQG�WR�EH�VHSDUDWHG��
Through its act of  separation and being separated, architecture reveals at once the essence 
of  the city and the essence of  itself  as political form: the city as composition of  (separate) 
parts. p9

Via de vorm, hier begrepen als de grens of  afbakening die een gebouw maakt, kan een ar-
chitectuurproject zich volgens Aureli geëngageerd opstellen tegenover de stad en de maat-
schappij. Hier begint Aureli duidelijk af  te wijken van Rowe’s visie, waar vooral geargumen-
teerd wordt om vorm los van zijn discours in te zetten in het stedelijk weefsel. Dit statement 
heeft ons aangespoord om te gaan onderzoeken hoe Aureli deze visie vertaald in zijn eigen 
DUFKLWHFWXXUSUDNWLMN��'H�SURMHFWHQ�YDQ�GRJPD�]LMQ�YROJHQV�$XUHOL�]HOI �¶QRQ�ÀJXUDWLHI ·��+HW�
zijn vormen die helemaal uitgekleed worden om tot hun essentie te komen: de vorm als 
grens, de grens als vorm. Wat we in ons eigen manifest van Aureli hebben meegenomen, 
is enerzijds het belang van de betekenis van vormen en anderzijds de mogelijkheid om 
via die vorm een politiek statement te maken. Naar aanleiding van het boek zijn we meer 
literatuur gaan zoeken over deze mogelijkheid om architectuur direct te koppelen aan een 
maatschappelijk statement. Later in het proces was Aureli een drijfveer om het idee van de 
typologie, en de mogelijkheid om via de transformatie ervan een engagement of  kritiek te 
poneren, verder uit te spitten. [jk]
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Ter afsluiting van dit luik kunnen we een tussentijdse conlusie opmaken, gelijkaardig aan  

ZDW�JHGXUHQGH�KHW�MDDU�HHQ�HHUVWH�JURRW�UHÁHFWLHPRPHQW�ZDV��+HW�LQOH]HQ�LQ�GH�SUREOHPD-

WLHN�QDP�HHQ�DDQ]LHQOLMN�GHHO�YDQ�RQ]H�WLMG�LQ�EHVODJ�GDDU�ZH�RQV�RRN�KHW�VSHFLÀHN�MDUJRQ�HQ�

de theoretische schrijfstijl eigen moesten maken. Gedurende de zomer worstelden we ons 

elk afzonderlijk door de toegewezen materie. Door deze opsplitsing werd enerzijds een zo 

breed mogelijk perspectief  aangemaakt en anderzijds een zekere focus gelegd op het om-

gaan met het grote geschreven kader van de architectuurtheorie. Hoewel de body of  knowledge 

DOV�LQVWUXPHQW�JRHG�IXQJHHUGH��ZHUG�VQHO�GXLGHOLMN�GDW�HON�YDQ�RQV�DOV�H[SHUW�LQ�]LMQ�HLJHQ�

materie op de voorgrond trad tijdens de debatten. De opgelegde bronnen waren daardoor 

een eerste inleiding, maar moeten bovenal gezien worden als een belangrijke springplank 

naar andere boeken en artikels. 

Via een lezing van een aantal oudere manifesten zoals Vers une Architecture van Le Corbusier 

of  het Futuristisch Manifest van Marinetti en een overzichtswerk van theoriën en manifesten 

werd onderzoek gedaan naar de technische kant van het manifestschrijven. Het werd dui-

GHOLMN�GDW�HHQ�VSHFLÀHNH�VFKULMIWDDO�ZHUG�JHKDQWHHUG�RP�GH�OH]HU�VWHUNHU�LQ�KHW�YHUKDDO�RS�WH�

nemen en dat in verschillende manifesten een bepaalde structuur kon herkend worden. Re-

toriek bleek een niet te miskennen onderdeel van het manifest. We moesten leren omgaan 

PHW�GH�VSHFLÀHNH³HQ�YDDN�(QJHOVH³ZRRUGHQVFKDW�HQ�]LQVFRQVWUXFWLHV��WRWGDW�RRN�ELM�RQV�

de serie bijzinnen vlot uit de pen rolden. Tekenend en tegelijkertijd verontrustend—zeker 

voor niet-ingewijden—is de lange discussie over de uiteindelijke titel van de thesis en dan 

over vooral de variatie van lidwoorden en hun respectievelijke betekenis. 

Parallel hieraan werd het werk van Colin Rowe en Pier Vittorio Aureli gelezen, om zicht te 

NULMJHQ�RS�GH�WLMGVSDQQQH�GLH�]H�EHVODDQ�HQ�GH�HYROXWLH�YDQ�GH�WKHRULH�WXVVHQ�GH]H�ÀJXUHQ��

Komen er bijvoorbeeld bepaalde thema’s opnieuw aan bod of  wat is de invloed van de 

veranderende condities op de theorie? Het werk van Rowe was een stimulans om na te 

denken over waar vernieuwing zich situeert. Het modernisme hanteert een radicaal nieuwe 

vorm, maar kan de inventie ook liggen in de combinatie van bestaande zaken in plaats van 

HHQ�RQGHU]RHN�QDDU�QLHXZH�YRUP"�$XUHOL� LV�GDDUELM��DOV�PHHVW�KHGHQGDDJVH�ÀJXXU�XLW�GH�

eerste reeks bronnen, heel belangrijk geweest bij het verkennen van actuele lectuur zoals 

architectuurtijdschriften.

tussentijdse conclusie
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Tot slot werd aan de hand van een drietal artikels van Peter Eisenman, K. Michael Hays en 
Robert Somol en Sarah Whiting de belangrijkste opvattingen in het kritische architectuur-
debat van de laatste decennia bekeken. Deze standpunten werden in grote mate sturend 
voor het manifest. Enerzijds doordat the projective-beweging een basis was waar we ons 
grotendeels in konden vinden, anderzijds door de (r)evolutie van deze beweging vanuit 
de criticality werd duidelijk hoe we ons ten opzichte van het rijke verleden van de architec-
tuurtheorie konden verhouden. Het manifest situeert zich dus in de projective theorie maar 
voelt toch de noodzaak om aanpassingen te formuleren die steunen op een semi-autonome 
positie van architectuur zoals geformuleerd door Michael Hays.

De body of  knowledge bleek al vlug onvoeldoende maar gaf  aanleiding tot het bestuderen van 
andere bronnen. We werden vanuit de begeleiding verder uitgedaagd om voldoende onder-
zoek te doen om onze standpunten aan te scherpen. Na een korte en intense periode werd 
een eerste draft van het manifest voorgesteld aan de begeleidingsgroep. Over de intentie van 
het manifest waren we het van in het begin vlug eens—een bewuste architectuur—maar de 
foute formulering en gebrek aan diepgang, leidden tot verwarring en een verkeerde inter-
pretatie bij het voorleggen bij de begeleidersgroep. Deze eerste worp maakte ons duidelijk 
dat goede bedoelingen alleen niet volstonden, uit de gemaakte ‘fouten’ werd op die manier 
veel geleerd. 

Vanuit de notie van urgentie gingen we elk op zoek naar een onderzoeksthema voor het 
ontwerp. Toch is het niet onbelangrijk om te vermelden dat na de opstart van het laatste 
luik—het ontwerp—gedurende de resterende periode nog geregeld rustpunten werden 
ingelast om terug te koppelen naar de andere twee luiken. Deze rustpunten—of  knipmo-
menten zoals we ze gaandeweg zijn gaan noemen—vonden plaats onder vorm van korte 
debatten. Onze ‘hedendaagse’ positionering is dus niet enkel gestuurd door het bronmateri-
aal in de body of  knowledge, maar misschien wel meer door de intensieve discussies die we het 
DIJHORSHQ�MDDU�YRHUGHQ��%LMJHYROJ�LV�GLW�ZHUN�QLHW�ORXWHU�HHQ�UHÁHFWLH�RS�KHW�EURQPDWHULDDO�
maar ook een neerslag van een gesprek over architectuur. De tweede draft van het manifest 
werd simultaan met ontwerp ontwikkeld. De onderlinge beïnvloeding van ontwerp en theo-
rie verrijkte beide aanpakken. De ontwerp-beslissingen werden door het manifest gestuurd 
maar tegelijkertijd werd het manifest scherper door het nadenken over de legitimatie van 
EHSDDOGH�NHX]HV��'H]H�ZHUNZLM]H�KLHOGHQ�ZH�DDQ�WRW�GH�GHÀQLWLHYH�YHUVLH�YDQ�KHW�PDQLIHVW��
dat tot op het indienen van de thesis nog steeds evolueerde.
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de troef van de architectuur is dat ze vele instanties 

kan samenbrengen en zo een gemeenschappelijke 

agenda kan sturen.

ARCHITECTUUR GAAT OVER ‘COMMONS’



�+L�NYV[L�NVSM�IPQ�2HUHNH^H

2H[Z\ZOPRH�/VR\ZHP



7E�DElNIÀREN�ARCHITECTUUR�ALS�KRITISCH�WANNEER�ZE�VIA�

de praktijk een proactief discours ontwikkelt.

7E�DElNIÀREN�EEN�PROJECT�ALS�KRITISCH�WANNEER�DE�

ontwerpbeslissingen gelegitimeerd worden vanuit 

voorgaand discours. 

THEORIE ONTSTAAT UIT PRAKT!K



:[VW�JP[`

+�6�.�4�(�



een kritisch project vindt zijn bestaansrecht in het 

propositioneel karakter en de discussie die het op 

gang brengt.

ARCHITECTUUR IS INSTRUMENTEEL



=HJ\�TWVTW

9VILY[�)V`SL



Momenten en plekken van frictie geven aanleiding tot 

een tijdelijk kader voor een kritisch project.

ZOEKEN NAAR FRICTIE



*P[t�KL�9tM\NL

6--0*,�2LYZ[LU�.LLYZ�+H]PK�=HU�:L]LYLU



de architect moet via zijn ontwerp verschillende 

belangen of problematieken met elkaar in verband 

brengen als momentum voor een kritisch project.

GROOTSTE GEMENE DELER



:,:*�7VTWLPH��:HV�7HVSV

3PUH�)V�)HYKP



de architect moet zich een breed perspectief eigen 

MAKEN��6ANUIT�ZIJN�EXPERTISE�MOET�HIJ�SAMENWERKEN�

met en inzicht hebben in andere disciplines.

VOORB! DE DISCIPLINE



*VU[LU[

64(�9LT�2VVSOHHZ



denken over architectuur als geïsoleerde discipline 

is vandaag niet meer werkbaar. We moeten ze in 

confrontatie plaatsen met de maatschappij en andere 

disciplines.

VERGEET AUTONOMIE



2LU[ZLS�+�U�Z�T
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een kritisch project verbindt belangen in een 

architecturale ingreep waardoor een nieuwe symbiose 

ontstaat.

SYMBIOSE IS DUURZAAM



3VVW�*P[`

)QHYRL�0UNLSZ�.YV\W



een kritisch project overstijgt zijn schaal door de 

reikwijdte van zijn problematiek. Het staat symbool 

voor een verzameling aan gelijkaardige plekken maar 

wordt toch concreet op een site bedacht.

SERIEWERK OP MAAT



+L�9PUNJ\S[\\Y

>PSSLT�1HU�5L\[LSPUNZ



een kritisch project moet een graad van abstractie 

bevatten om zijn toepasbaarheid te vergroten. Zo 

OVERSTIJGT�HET�ZIJN�CONTEXT�ZONDER�TE�PRETENDEREN�EEN�

sluitend antwoord te bieden.

ABSTRACTIE ALS SJABLOON



:LH�;LYTPUHS�ALLIY\NNL
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Het kritisch project stelt conventies die vergroeid zijn 

met een bepaalde typologie ter discussie.

CONVENTIES BLOOTLEGGEN



7VY[PLRLU

1LHU�5PJVSHZ�3V\PZ�+\YHUK



Het kritisch project moet via een typologie en de 

herdenking ervan communiceren. Het valt dan uiteen 

in een leesbare architectuur van conventie en inventie, 

de parameters die bepalen waar de discussie over 

moet gaan.

GEEN INVENTIE ?
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De architectuurdiscipline worstelt vandaag met de vraag of  en hoe ze geëngageerd kan zijn. 
Termen als projective, scanning, emergent, embedded, agency, enzovoort cirkelen rond. Ze 
omvatten een nieuwe generatie die zich, na het falen van het sociaal-geëngageerde moder-
nistische project en de daarop volgende vlucht in de discipline, terug in de wereld plaatst. 
Het debat over de plaats van de architectuur, de ‘kritische’ stemmen die zich daar aan 
wagen, is bijzonder actueel. Zo lijkt de term criticality—wat zoveel betekent als kritisch via 
WKHRULH³QD�HHQ�KRRJWHSXQW�LQ�GH�MDUHQ����GHÀQLWLHI �WH�KHEEHQ�DIJHGDDQ��8LW�GH�VWRIZRON�
die de theoretische criticality-beweging heeft achtergelaten ontstaan maandelijks nieuwe 
termen. De opsomming hierboven is dus slechts een fractie van een verzameling aan ter-
PHQ��'H�JHPHQH�GHOHU�YDQ�GH]H�GHÀQLWLHV�LV�GDW�]H�SUHFLHV�LQ�KHW�YHUODWHQ�YDQ�GLH�criticality 
een volledig nieuw engagement lijken te zien. De term projective practice lijkt de strijd te gaan 
winnen omdat het dat frisse engagement vertaalt door radicaal te focussen op het project 
in plaats van op de theorie. 

Voor dit manifest schrijven we ons in in deze nieuwe generatie. Terwijl manifesten door-
gaans zich in de eerste plaats gaan afkeren van een vorige golf, varen wij, door de aard 
van onze thesis, mee op de actuele debatten. Toch kiezen we ervoor om in dit manifest 
te spreken over ‘een kritisch project’. We zijn ons bewust van de connotatie die de term 
krijgt door de erfenis van criticality. Voor ons heeft het bijvoeglijk naamwoord kritisch nog 
steeds betekenis, ook na die erfenis. We kiezen dus strategisch opnieuw voor kritisch in z’n 
originele betekenis. Uiteindelijk draait het nog steeds om de zoektocht naar een kritische 
praktijk, een discours die gewone bouwpraktijk overstijgt en op zoek gaat naar de betekenis 
en waarde in architectuur. Daarnaast blijft de term werkbaar aangezien het op zichzelf  staat 
en niet als neo-, post- of  super- een verleden en standpunt met zich meedraagt. Ten slotte 
YRHOHQ�ZH�HHQ�VWHUNH�DIÀQLWHLW�PHW�GH�PDQLHU�ZDDURS�¶SURMHFW·�HHQ�VWHUN�RQWZHUSJHULFKWH�HQ�
pragmatische aanpak verklapt. Vanaf  het begin was voor ons duidelijk dat beide aspecten 
van de architectuur, theorie en ontwerp, samen het manifest zouden bepalen. Via het pro-
ject laten we ruimte aan de ontwerper.

Met het voorstel voor een kritisch project willen we dus enerzijds de alledaagse realiteit 
omarmen als een vat vol potenties. Daarnaast is het een poging om een (bovenliggende) 
agenda aan architectuurpraktijk te koppelen. Die agenda is nodig om hiërarchie in een 
ontwerpproces te brengen, zodat kwaliteiten ontstaan die niet voor de hand liggen. Via deze 

een kritisch project?

STATEMENT 0
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agenda is de architect dan in staat om ontwerpbeslissingen te legitimeren buiten het kader 
van het project zelf, waarmee we afwijken van de projective practice. Via de 12 statements 
van dit manifest proberen we helder te stellen wat een kritisch project voor ons betekent. 
Hierbij is het dus cruciaal om te antwoorden op de vraag waar deze agenda gezocht wordt 
en hoe de architect zijn rol kan spelen bij het bepalen en sturen ervan.

Volgens ons is er een duidelijke en altijd aanwezige wisselwerking tussen theorie en praktijk. 
Enerzijds stellen we dat het kritische standpunt zijn oorsprong vindt in de praktijk, wat volgt 
uit de geëngageerde positie die de architectuur moet innemen. Anderzijds kan het ontwerp-
proces de opgestelde theorie in sterke mate beïnvloeden. Er zijn dus twee soorten kritische 
projecten die in circulair verband staan met elkaar: de onderzoeksgerichte ontwerpoefening 
waaruit een ontwerp-theorie ontstaat die in de praktijk geworteld is en de nieuwe kritische 
projecten die volgen uit een theoretisch kader—geconstrueerd om de ontwerpbeslissingen 
te legitimeren. Beide staan niet tegenover elkaar maar blijven verbonden, waardoor ze voor 
ons toch onder dezelfde noemer vallen. [jkmm]
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de troef van architectuur is dat ze vele instanties kan samenbrengen 

en zo een gemeenschappelijke agenda kan sturen.

Architectuur geeft vorm aan het dagelijks leven. Ruimte is een noodzakelijke voorwaarde 
voor elke vorm van gemeenschappelijk leven. Architectuur combineert die ruimte met een 
vorm en zorgt zo voor de identiteit van een bepaalde plek. Architecten moeten zich bewust 
zijn van de impact die ze hebben op de omgeving en de mogelijkheden die er zijn om 
via architectuur een reactie te krijgen van een ongekend breed publiek. Iedereen wordt 
er namelijk mee geconfronteerd. Architectuur is, in tegenstelling tot andere kunstvormen, 
niet beperkt door de muren van een museum of  concertzaal. Ruimte is ook het medium 
waarmee verschillende condities worden doorgegeven, bijvoorbeeld als geheugen van de 
historische evolutie van een bepaalde stad. Het omvat soms onzichtbare culturele conven-
ties, maar heeft altijd een grote slagkracht om ideëen en idealen een plaats te geven in het 
collectief  bewustzijn. Architectuur is simpelweg aanwezig, klaar om door iedereen die in 
zijn buurt komt ervaren te worden. Om ingrepen te legitimeren zoekt men naar betekenis 
via de architectuurtheorie. 

De laatste jaren is het referentiekader van de architectuurkritiek sterk veranderd. De ar-
chitectuurtijdschriften, die weergeven waar de discipline zich vandaag vooral wil mee be-
zighouden, gaan steeds vaker over grote gemeenschappelijke en maatschappelijke thema’s. 
Duurzaamheid is zo’n woord dat steeds vaker opduikt in het architectuurdebat. Het lijkt 
vandaag een noodzakelijke voorwaarde om van een geëngageerd project te spreken. Maar 
RRN�GHPRJUDÀVFKH��VRFLDOH�HQ�SROLWLHNH�RQGHUZHUSHQ�YLQGHQ�YLD�VSHFLÀHNH�WKHPD�QXPPHUV�
steeds vaker hun weg naar het architectuurpubliek. Architecten en architectuurcritici inter-
DJHUHQ�PHW�HQ�OHUHQ�YDQ�GH�VSHFLÀHNH�HLJHQVFKDSSHQ�YDQ�HHQ�VWHGHOLMNH�FRQGLWLH, stelt Helen 
Castle, hoofdredacteur van het theoretisch tijdschrift Architectural Design.1 Een veranderende 
maatschappelijke conditie zoals de economische crisis waar we ons vandaag voor bevinden, 
zorgt voor een nieuw bewustzijn en ander kader voor het architectuurproject.

De architectuurkritiek probeert sinds het modernisme de verhouding tussen het project 
HQ�GH�FRQWH[W�ZDDULQ�KHW�]LFK�EHYLQGW�WH�KHUGHÀQLsUHQ��2S�GLH�PDQLHU�NDQ�HHQ�XLWVSUDDN�
worden gedaan over de plaats en de betekenis van architectuur in de maatschappij. Maar 
daarnaast blijft, als ander uiterste, nog steeds een groot aantal architecten overtuigd van 

1 Castle, H. (2012). ‘Editorial’ in 
AD: City Catalist: Architecture in times of  
Extreme Urbanisation, Volume 82, Issue 
5, John Wiley & Sons, Hoboken,p 5

Architectuur gaat over commons

STATEMENT I
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de waarde van architectuur als autonome discipline. Architectuurkritiek blijft bij velen een 
te mijden onderwerp aangezien het telkens lijkt te gaan over die tegengestelde posities: 
architectuur als autonome kunstvorm en architectuur als publieke dienst.2 Nochthans is 
het belang van dit thema recht evenredig met de felheid van de discussie die het met zich 
meebrengt. Na het dramatisch verkondigde falen van het modernisme, moest de opvat-
ting over architectuur als sociale kunstvorm plaats maken voor een formalistisch discours, 
weg van de humanistische utopie van een betere maatschappij. In de jaren ’90 stond een 
nieuwe generatie op die wel geloofde in een mogelijk engagement van de architectuur. 
Deze opvatting evolueerde naar wat bij Robert Somol en Sarah Whiting de naam projective 

project kreeg, het architectuurproject dat zich terug durfde engageren en overtuigd was van 
GH�PRJHOLMNKHGHQ� YDQ� DUFKLWHFWXXU� RP�YLD� UXLPWH�PDDWVFKDSSHOLMNH� FRQWH[W�ZHUNHOLMN� WH�
veranderen.3 De kwaliteits-beoordeling van architectuur hangt op die manier sterk af  van 
haar diepere agenda over het scheppen van nieuwe en betere condities voor de mens. Een 
sociale doelstelling, zoals naar voor wordt geschoven in de theorie van onder andere die 
Robert Somol en Sarah Whiting, was instrumenteel in het onderzoeken en beoordelen van 
architectonische kwaliteit. De discipline werd, in tegenstelling tot de standpunten van de 
criticality-beweging van Peter Eisenman en Hays, ontdaan van al zijn autonomie. Architec-
tuur kreeg terug een plaats in de wereld.4. 

Vandaag is de tegenstelling tussen autonomie en engagement, vaak geabstraheerd tot vorm 
en functie, nog steeds aanwezig in het debat. De huidige generatie architecten voelt zich 
echter niet meer beperkt door de op het eerste zicht onmogelijke taak om die te verenigen. 
Door zijn erfenis blijft de hedendaagse architect zich sterk bewust van de unieke positie van 
architectuur in de maatschappij. Daarnaast zijn er stemmen die pleiten voor een duidelijke 
GHÀQLWLH�YDQ�GLH�SODDWV��ZDDUELM�GH�HLJHQKHLG�YDQ�GH�GLVFLSOLQH�]LMQ�ZDDUGH�EOLMIW�EHKRXGHQ�5 
De huidige generatie is zich bewust dat architectuur niet door rationele en strakke vormen 
de maatschappij in een keurslijf  kan wringen, daarvan getuigt de onvrede met de ‘tabula 
UDVD·�XWRSLHsQ�XLW�GH�MDUHQ�WZLQWLJ��=R�LV�KHW�YRRU]LHQ�YDQ�H[WUD�VRFLDOH�KXLVYHVWLQJ��KRHZHO�
een nobel initiatief, niet voldoende, beseffen architecten vandaag. De valkuilen van voor-
gaande referentiekaders zijn bekend, maar de vraag blijft waar de politieke en sociale rele-
vantie voor architectuurprojecten zit. Haalt de architectuur haar legitimatie in de bestaande 
socio-politieke problematieken of  in de proactieve en dus kritische agenda die ze creëert?

De vraag is eigenlijk hoe we de positie waarin de architectuur zich bewust is van zijn socio-
culturele conditie naar een meer productieve discussie kunnen sturen, stelt Lara Schrijver 
in het lente-nummer van het tijdschrift Footprint, dat volledig gewijd is aan de notie van 
agency. Architectuur heeft door zijn unieke positie in de wereld de mogelijkheid om nieuwe 

2 Schrijver, L. (2009) ‘What happend 
to projective architecture? Rethinking 
WKH�H[SHUWLVH�RI �WKH�DUFKLWHFW�·�LQ�
Footprint, p 123

3 Somol, R. & Whiting, S. (2002). 
‘Notes around the Doppler effect 
and other moods of  modernism’ in 
Perspecta, Vol. 33, Cambridge, Mass, 
MIT Press.,p 73

4 De evolutie van architectuurkritiek 
wordt onderzocht in het essay ‘Van 
criticality naar een projective practice’ 
in het eerste deel van deze thesis.

5 Voorbeeld Patrick Schumacher, 
wiens theorie verder wordt besproken 
in VII
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antwoorden op gemeenschappelijke problematieken te formuleren zonder zijn onafhanke-
lijke status te verliezen. Via ontwerp en onderzoek en een sterk bewustzijn van de ‘tussen’-
positie van architectuur kan het een frisse wind doen waaien in verzande debatten. De 
wereldlijke positie van architectuur roept vragen op over hoe architectuur ageert en uitvoert 
en hoe ze kan leiden tot mogelijke andere toekomsten, stellen Isabelle Doucet en Kenny 
Cupers als redactoren van Footprint.6 Die mogelijkheid ligt aan de grondslag van alle vragen 
omtrent de kritische aard van architectuur. Volgens Doucet en Cupers kan agency in die 
FRQWH[W�EHJUHSHQ�ZRUGHQ�DOV�GH�PRWRU�YDQ�GHUJHOLMNH�LQWHQWLH�RI �GULMIYHHU�RP�DOWHUQDWLHYH�
werelden te creëren.7  De waarde van het project ligt op die manier niet in de mate waarin 
het project slaagt een bepaalde maatschapij te representeren, maar in de manier waarop het 
via de discipline een gemeenschappelijke agenda vormgeeft, bijstuurt, becommentariëert 
HQ�H[SOLFLWHHUW��'H�GHÀQLWLH�YDQ�agency die door Isabelle Doucet en Kenny Cupers wordt 
gehanteerd, beseft aldus zijn limieten. 

'RRU�GLW� EHVHI � NDQ�PHW� HHQ� DDQGDFKW� YRRU�GH� H[SHUWLVH� YDQXLW� GH�GLVFLSOLQH� HHQ�QLHXZ�
soort agency het waarde-oordeel voor kritische architectuur worden, waarbij de architect 
QLHW�DOV�VRFLRORRJ��HFRQRRP�RI �ÀORVRRI �PDDU�DOV�RQWZHUSHU�RSWUHHGW��VWHOW�/DUD�6FKULMYHU�8 
Hiervoor verwijst ze naar het statement van Sarah Whiting:

Architects must engage, lead, catalyse - act, rather than react. […] Unlike other disciplines in 
the liberal arts, architecture’s relationship to critical theory is not entirely concentric. Rather 
than bemoan this fact or conclude that theory has no bearing on architecture - two options 
that guarantee architecture’s intellectual suicide - architects interested in the progressive pro-
ject have no choice but to take advantage of  our ability to slip in and out of  critical theory’s 
rule.9

Wat is dan die gemeenschappelijke agenda waar we als architecten onze verantwoordelijk-
heid voor moeten opnemen? De onderwerpen van hedendaagse architectuurtijdschriften 
weerspiegelen de actuele bekommernissen zoals duurzaamheid, globalisering en de daar-
aan gekoppelde zoektocht naar identiteit, maar ook politieke en economische aspecten. 
Architectuur moet nadenken over hoe dat zich in ruimte vertaalt en hoe een ruimte daartoe 
kan bijdragen of  dit kan sturen. In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door een collectief  
bewustzijn, moet de architectuur daartoe bijdragen. Projecten zoals ‘The Ambition of  the 
Territory’, de Belgische inzending voor de Biënnale van Venetië in 2012, tonen hoe ar-
FKLWHFWXXUSURMHFWHQ�YDQXLW�HHQ�VSHFLÀHNH�FRQWH[W�PHW�GH]H�SUREOHPDWLHNHQ�RPJDDQ��(HQ�
agenda opstellen hangt dan ook samen met de situatie waarin men zich bevindt en het 
gebied waarop het project werkt. De notie over territorium verschuift vandaag van een 
afgebakend en land-eigen identiteit naar een een territorium van gedeelde opportuniteiten. 

6 Doucet, I. & Cupers, K. (2009). 
‘Agency in Architecture: Rethinking 
the Criticality in Theory and Practice’ 
in Footprint, Delft School of  Design 
Journal, p 3
7 Ibid. p 4

8 Schrijver, L. (2009) ‘What happend 
to projective architecture? Rethinking 
WKH�H[SHUWLVH�RI �WKH�DUFKLWHFW�·�LQ�
Footprint, Delft School of  Design 
Journal, p 123

9 Whiting, S. (2003) ‘Going Public’, 
Hunch, The Berlage Institute Report, 
6/7 (Summer 2003), p 502 
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Architectuur moet zich daar bewust van zijn en voorstellen bieden die inspelen op die com-

mons��9LD�RQGHU]RHN�HQ�RQWZHUS�NDQ�GH�DUFKLWHFW�YDQXLW�]LMQ�UXLPWHOLMNH�H[SHUWLVH�QLHXZH�
aanvullingen doen en de agenda sturen, maar ook gemeenschappelijke problematieken 
duiden en oplossingen structureel verwezenlijken.[mm]
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7IJ�DElNIÀREN�ARCHITECTUUR�ALS�KRITISCH�WANNEER�ZE�VIA�DE�PRAKTIJK�EEN�

proactief discours ontwikkelt; 

7IJ�DElNIÀREN�EEN�PROJECT�ALS�KRITISCH�WANNEER�DE�

ontwerpbeslissingen gelegitimeerd worden vanuit voorgaand 

discours.

Architectuur staat altijd met één been in de aarde. Zowel in ruimte als in tijd zijn gebou-

wen ‘van de wereld’. Toch wordt niet alle architectuur gebouwd, integendeel, als discipline 

opereert architectuur in de eerste plaats vanuit het geschreven of  getekende medium. De 

discussie over het huwelijk tussen praktijk en theorie loopt als een rode draad doorheen de 

architectuurdiscipline en is tot op vandaag van cruciaal belang. In het licht van dit manifest 

rijst opnieuw de vraag: ‘hoe vandaag nog kritisch te zijn’? Deze vraag dwingt er ons toe de 

turbulente relatie tussen theorie en praktijk te begrijpen en positie in te nemen.

De tweedeling—theorie versus praktijk—komt volgens ons voort uit het verlangen naar 

en is onlosmakelijk verbonden met de afbakening van een kritische praktijk. Architecturale 

projecten, visionaire schema’s, ‘critical -’ en ‘projective architecture’, ... ze mogen dan wel 

QLHW�GHÀQLsUHQ�KRH�HHQ�JHERXZ�SUHFLHV�LQ�HONDDU�]LW��]H�YHUDQGHUHQ�ZpO�GH�SHUFHSWLH�RS�KRH�

we denken over architectuur en hoe gebouwen zouden moeten werken. Ze vormen een 

kader waarbinnen een project kan afgetoetst en gelegitimeerd worden.

De moeilijke erfenis van het modernisme—gemarkeerd door het besef  dat architectuur 

geen glasheldere vertaling kan zijn van de Zeitgeist1—dwingt ons echter om niet opieuw 

in diezelfde valkuil te trappen. Sindsdien ligt de vraag naar de relatie tussen discours en 

gebouw opnieuw open, en daarmee de vraag naar de mogelijkheid van een kritische praktijk 

en hoe nog ‘anders te handelen’. Van toen af—voor het eerst door Tafuri beschreven in 

19682—kende de architectuurdiscipline een omslag waarbij de mogelijkheid om kritisch te 

zijn niet langer in de zekerheid van het gebouwde gezocht werd. Theorie kreeg de voor-

keur als ultieme leidraad tot kritische architectuur. De kloof  tussen discours en alledaagse 

ervaring, is tot op vandaag een druk bediscussiëerd thema in de architectuur, met Peter 

(LVHQPDQ�HQ�5HP�.RROKDDV�DOV�H[SRQHQWHQ�3

1 We lenen deze term bij Colin 
Rowe. Volgens hem was het moder-
nisme van in het begin gedoemd om 
te falen vanwege de poging om de 
Zeitgeist perfect te laten samenvallen 
met de architectuur.  
Rowe, C. & Koetter, F. (1978). Collage 
city. Mass., MIT Press.

2 Tafuri, M. (1968). Teorie e storia 
dell’archittettura. Bari, Laterza.

3 Tschumi, B. (1994). Architecture and 
disjunction. Cambridge, Mass., MIT 
Press. (p69) “... This constant questio-
ning about the nature of  architecture 
only underlined the inevitable split 
between discourse and the domain 
RI �GDLO\�H[SHULHQFH��7KH�DUFKLWHFWXUDO�
SDUDGR[�KDG�LQWUXGHG�RQFH�PRUH�µ 
- 
Eisenman, P., R. Koolhaas, et al. 
(2008). Supercritical, AA Publications.

theorie ontstaat uit praktijk

STATEMENT II
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There is hardly any real architectural theory to be found, despite the diversity of  practices 
DW�ZRUN�WRGD\��DQG�GHVSLWH�D�KXJHO\�H[SDQGHG�YROXPH�RI �DUFKLWHFWXUDO�SXEOLFDWLRQV��7KHUH�LV�
only after-theory.4

Het paradigma, dat een kritische theorie automatisch tot praktijk kan leiden, werd in de 
voorbije decennia echter sterk in vraag gesteld. Onder de noemer projective practice scharen 
zich een aantal stemmen uit het debat die pleiten voor een nieuwe positie ten opzichte 
van theorie. De term werd door Somol en Whiting in 2002 opgeworpen5 om daarna snel 
opgepikt te worden. Projective staat voor een architectonische praktijk die zich niet blind 
staart op sociaal idealisme en politieke bedoelingen en die zich niet terugtrekt in autonome 
YRUPHQ��DUFKLWHFWRQLVFKH�JUDPPDWLFDOH�FRGHV�RI � LQ�ÀORVRÀVFKH�GHFRQVWUXFWLHV�YDQ�RQ]H�
realiteit. Verschillende internationale conferenties en publicaties6 tonen volgens ons aan 
dat er onder de nieuwe generatie opnieuw een optimisme heerst rond het architectonische 
project. Hoewel er niet letterlijk sprake is van een beweging, belichaamt het projective practice 
idioom volgens ons op een representatieve manier de huidige toestand van het debat.

Het is hier interessant om te weten wie op een bepaald moment zo’n term als projective 

practice in het debat probeert binnen te brengen en vooral waarom. Voor projective de ver-
zamelterm is geworden, kunnen we nog een aantal andere termen uit het debat traceren 
die er duidelijk familie van zijn. Zo wijdde het architectuurtijdschrift Perspecta in 2006 
een volledig nummer aan wat in de editoriaal After-theory genoemd wordt.7 Via deze term 
brengen ze een vermoeden—dat er opnieuw een omslag heeft plaatsgevonden, weg van de 
theorie en naar het project toe—onder de aandacht. Verder terug in de tijd kunnen termen 
als realisme en pragmatisme8 als een aanloop naar projective gezien worden. Wat hebben deze 
WHUPHQ�JHPHHQ"�$OOHPDDO�JHYHQ�]H�DDQ�GDW�GLVFRXUV�KHW�VWHHGV�YDNHU�PRHW�DÁHJJHQ�WHJHQ�
een meer projectgedreven aanpak. Op een decennium tijd lijkt de theorie van ijkpunt naar 
een crisis te zijn geëvolueerd. We bevinden ons dus—en dit plukken we recht uit het num-
mer van Perspecta—in ‘an era of  architectural production seemingly focused solely on the processes of  

architecture (its how) at the expense of  considering its effect or reason for being (its why).’

Is theorie dan helemaal dood? De discipline lijkt nu gekristalliseerd te zijn onder de vorm 
van de projective practice, maar is daarmee ook een soort eindpunt bereikt?

Dit manifest vind zijn legitimatie in de overtuiging dat er een weg is die ergens tussen 
criticality en projective practice in ligt. We zijn er namelijk van overtuigd dat de projective 
practice—ervan uitgaande dat deze term de huidige architectuurproductie het best bena-
dert—een manko ligt. De wil om gebouwen vanuit een overkoepelend idee rond architec-
tuur—een soort disciplinair pact—te legitimeren, die in de criticality nog wel aanwezig was, 
is bij de projective practice verdwenen. Met andere woorden kan een project dat binnen het 

4 Van Berkel, B. & Bos, C. (1998). 
Diagrams-Interactive Instruments in 
Operation in ANY n°23. 
p.19.

5 Somol, R. & Whiting, S. (2002). 
‘Notes around the Doppler effect 
and other moods of  modernism’ in 
Perspecta, Vol. 33, Cambridge, Mass., 
MIT Press.

6 De belangrijkste in dit genre is 
de projective landscape conference  (maart 
2006) met bijhorende publicatie, waar 
studenten van de TU Delft mee pogen 
RP�GH�WHUP�GHÀQLWLHI �RS�GH�NDDUW�WH�
zetten.

7 Carter, M., Marcinkoski, C., et al. 
(2006). Perspecta 38: Architecture after all, 
the MIT press.

8 Reinhold Martin, praktiserend 
architect en criticus, geldt als 
hedendaagse referentie voor de term 
realisme binnen het projective practice 
debat. Pragmatisme kan gekoppeld 
worden aan de Franse socioloog 
Bruno Latour. Die laatste komt 
uitgebreider terug in statement III 
over instrumentaliteit.
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kader van de projective practice tot stand komt nog alle kanten uit, de legitimatie is immers 
het project zelf. De vraag die hier op tafel ligt is bijgevolg: kunnen we onze architectuur 
vanuit een meer fundamenteel kader legitimeren? Als deze zoektocht naar engagement het 
huidig vraagstuk is van de discipline zijn er twee mogelijke uitwegen. De eerste optie zegt: 
alles kan. In dat geval ligt het engagement van de architect vooral in het zoeken naar een 
EHSDDOGH�SUHFLVLH�HQ�VpULHX[�LQ�KHW�SURMHFW��'H�DQGHUH�RSWLH�SOHLW�HFKWHU�YRRU�HHQ�DDQSDN�GLH�
theorie integreert met ontwerp en die een intensieve wisselwerking vraagt tussen denken, 
maken, schrijven en bouwen. Zo’n geïntegreerde aanpak ontstaat uit de ambitie om binnen 
een projectgericht architectuurlandschap toch op zoek te gaan naar gedeelde intenties. Het 
NULWLVFK� SURMHFW� GDW�ZH� LQ� GLW�PDQLIHVW� GHÀQLsUHQ� YHUWDDOW� GH]H� DPELWLH� GRRU� ELQQHQ�KHW�
ontwerpproces een hiërarchie voor te stellen, waarbij gedeelde belangen moeten afgewogen 
worden tegenover lokale parameters. [jk]
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Het kritische project vindt zijn bestaansrecht in het propositioneel 

karakter en de discussie die het op gang brengt.

‘Het is duidelijk dat elk object—elke kwestie, elke zaak—een verschillend patroon van emoties en versto-

ringen, van meningsverschillen en overeenstemmingen voortbrengt,’1 schrijft Bruno Latour in zijn paper 
Van Realpolitik tot Dingpolitik,� YHUVFKHQHQ� LQ������ LQ�KHW� WLMGVFKULIW� YRRU� DFWXHOH�ÀORVRÀH�
Krisis��%UXQR�/DWRXU�LV�HHQ�)UDQV�VRFLRORRJ�HQ�ÀORVRRI �GLH�]LFK�YRRUQDPHOLMN�EH]LJ�KRXGW�
met wetenschaps- en technieksociologie. Binnen zijn analyse over de impact van de twee 
verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek, het empirisch bewijs van Boyle en de 
rekenmodellen van Hobbs, wil hij met deze beschrijving van het object aantonen hoe de 
maatschappij vandaag veel meer steunt op dialectiek en onderhandeling. Het idee dat fei-
ten volkomen vaststaande en onbetwistbare gegevens zijn en een middel om druk uit te 
RHIHQHQ�ZDQNHOW��3HUFHSWLH� HQ�GH�PHQVHOLMNH� DDUG� VWDDQ�GHUJHOLMNH�GHÀQLWLH� YDQ� IHLWHQ� LQ�
de weg, denk maar aan de gemanipuleerde informatie die ons een oorlog tegen terrorisme 
doet aanvaarden of  onnodige producten doet aankopen.2 Latour pleit er dan ook voor dat 
we ons bewust worden van de verschuiving van een Realpolitik die blijft vasthouden aan de 
traditionele waarde van feiten, naar een Dingpolitik die de waarde van perceptie en discussie 
erkent. Het begrip Ding dat Bruno Latour daarvoor gebruikt omvat hoe de beschrijving 
van een object of  feit niet sluitend hoeft te zijn om waarde te hebben. De etymologische 
oorsprong van het woord Ding komt dan ook van het oude Althing, wat samenkomst of  
vergadering betekent. Het samenbrengen van mensen en hun meningen is de kracht van 
een object, stelt Latour. Dingpolitik biedt nieuwe mogelijkheden voor de daarmee verbon-
den politieke ruimte en maatschappij. Hij schrijft: 

"Elk object vergaart een verschillende verzameling van relevante partijen om zich heen. Elk 
object brengt nieuwe gelegenheden om het met elkaar danig oneens te zijn. Elk object ver-
schaft ook nieuwe manieren om overeenstemming te bereiken zonder het over veel andere 
dingen eens te hoeven zijn. Met andere woorden, objecten - beschouwd als evenzoveel prob-
lemen—verbinden ons met elkaar op een manier die een publieke ruimte in kaart brengt die 
radicaal verschilt van wat doorgaans onder de politiek wordt verstaan."3

Het kritisch project moet de eigenschappen van een Ding hebben, een ontwerp dat op de 
hierboven beschreven manier een publieke ruimte, een interactie tot stand doet komen. In 
GH]H�FRQWH[W� LV�GH�%R\OH�YDFX�PSRPS�GLH�/DWRXU�EHVSUHHNW� HHQ� LQWHUHVVDQWH� UHIHUHQWLH��

1 Latour, B. (2005). ‘Van Realpolitik 
naar Dingpolitik. Over publieke 
dingen en de res publica’ uit Krisis, 
nr. 2, p 41

2 Ibid p 44

3 Ibid p 41

Architectuur is instrumenteel
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In de Boylepomp laat men een veertje en een stuk kurk vallen in het luchtledige. Door de 
glazen stolp is het mogelijk te zien hoe ze even snel vallen. Daarmee werd voor het eerst 
KHW�YDFX�P�]LFKWEDDU�HQ�GH�GLVFXVVLH�HUURQG�PRJHOLMN��1DDVW�KHW�]LFKWEDDU�PDNHQ�YDQ�LHWV�
dat ervoor niet was, verzamelt het ook een publiek om zich waardoor verbanden gecreëerd 
worden. Enerzijds als dialoog binnen dat publiek, anderzijds ook tussen het publiek en het 
gerepresenteerde ontwerp. 

Het kritisch project moet de intentie hebben een maatschappelijk debat in gang te zetten, 
het moet als projectief  model problematieken in kaart brengen en visionaire voorstellen 
doen die inspirerend en eventueel sturend werken. Charlotte Geldhof  en Natalie Janssens 
GHÀQLsUHQ�LQ�KHW�RQGHU]RHNVVFKULIW�Mare Meum naar aanleiding van de Architectuur-biën-
nale van 2007 in Rotterdam, dat hun ontwerpmatig onderzoek een ‘voor-afbeelding’ is van 
wat nog niet is en hoe het de mogelijkheden en randvoorwaarden van een voorgestelde 
WRHNRPVW�GHÀQLHHUW�4 Op een gelijkaardige manier biedt het kritisch project mogelijkheden 
om het perspectief  op een probleem te verbreden en te veranderen. Bijzonder hieraan is 
dat de ontwerper via het kritisch project in staat is nog onbekende en zelfs onvermoede 
alternatieven te verkennen. Deze alternatieve toekomsten worden uitgedrukt en in beeld 
gebracht door het kritisch project. Het beeld maakt de latente mogelijkheden van de reali-
teit zichtbaar. Het kritisch project visualiseert en centraliseert het debat. Het is een medium 
om het gesprek te initiëren en te duiden. Het kan enerzijds een rol spelen in het verbeelden 
en toegankelijk maken van maatschappelijke en politieke problemen en anderzijds kan het 
zijn eigen agenda opstellen en de urgentie van bepaalde problemen aankaarten. De ver-
houding tussen het kritisch project en de maatschappelijk en politieke debatten verloopt 
PHW�DQGHUH�ZRRUGHQ�YDQ�EHOHLGV�LQLWLsUHQG�QDDU�H[SORUDWLHI �RQGHU]RHN��+HW�FUHsHUW�WHONHQV�
andere perspectieven. Het kritisch project is dus een wezenlijk instrumenteel project. Wan-
neer bijvoorbeeld discussies over maatschappelijke thema’s in de politiek verzanden door 
triviale onenigheden, kan de architect via een voorstel en een ruimtelijke ontwerp een nieuw 
en verhelderend standpunt aanbrengen. In een andere omgeving kan het kritisch project 
bijvoorbeeld een ander perspectief  aanbrengen op de grenzen van een gebied, door via 
HHQ�JHERXZ�HHQ�XLWVSUDDN�WH�GRHQ�RYHU�GH�LGHQWLWHLW�YDQ�DDQOLJJHQGH�UHJLR·V��'H�VSHFLÀHNH�
architecturale kennis wordt op die manier ingezet om voor bepaalde kwesties een publiek 
te verzamelen. Het kritisch project poneert een stelling en een visie en vindt daarin zijn 
bestaansrecht, niet in het soort problematiek die aangekaart wordt. Het dwingt de spelers 
en actoren zich ten opzicht van het debat te positioneren. Het is in staat het debat te ver-
anderen en te ontmijnen. Het kritisch project bakent een nieuwe ruimte af  waarbinnen de 
geherkalibreerde discussie kan plaatsvinden. [mm]

4 Geldhof, C. en Janssens, N. (2007) 
‘Van ontwerpmatig denken naar 
onderzoek’ in Architect/Ontwerper/
Onderzoeker? Casus ‘Mare Meum’: een 
oefening op de zee, Antwerpen, VAI, p 13
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Momenten en plekken van frictie geven aanleiding tot een tijdelijk 

kader voor een kritisch project.

Voor de productie van gebouwen zijn we, architecten, afhankelijk van bouwheren en hun 
opdrachten. Ondanks deze hiërarchie hebben we toch een niet te miskennen impact op 
de bebouwde omgeving en kan ons werk een reactie uitlokken bij het breedst mogelijke 
publiek. Men hoeft immers niet onderricht te worden in het benaderen of  het beleven van 
een gebouw, éénieder heeft zijn persoonlijke ervaring om op te steunen. Door steeds ver-
anderende en nieuwe condities, die mede ons denkkader bepalen en onze ervaring sturen, 
wordt de architect uitgedaagd om niet enkel na te denken over het kritische potentieel van 
zijn architectuur maar ook om bewust te zijn van de agency die uitgaat van het architecturaal 
object. 

Uit de bemoeilijkte relatie tussen critical theory en critical practice ontstonden doorheen het 
theoretische landschap verschillende nieuwe of  hernieuwde benaderingen die de legitimatie 
van de architectuur ergens anders zoeken. Eén ervan is de beweging die, tegen de ach-
tergrond van de invloed van de sociale wetenschappen in de architectuur, de agency van 
het architecturale object opnieuw claimt. Hierbij wordt voornamelijk gefocust op wat de 
architectuur bewerkstelligt en hoe zij functioneert eerder dan de betekenis of  de vorm van 
de architectuur centraal te plaatsen en als leidend te nemen. Deze benadering tracht de 
ruimtelijke en temporele engagementen van architectuur bloot te leggen.

Bij het aangaan van engagement denken we al gauw terug aan de traditie van het moder-
nisme, waarin het geloof  in de architectuur als antwoord op sociale problemen prevaleerde. 
Deze morele missie, die enerzijds als doel werd gesteld en anderzijds als legitimatie gold, 
zou een kleine halve eeuw later onder de hevige kritiek op de pretentie en het falen van het 
modernisme een dieptepunt kennen. Sindsdien verkeerde de discipline in een toestand van 
ethische wanorde, stelt Tom Spector in de inleiding op zijn boek The ethical architect1. Spector 
is als professor verbonden aan de Amerikaanse Universiteit van Californië - Berkeley en 
specialiseert zich in het ethische aspect van het architectuurontwerp. De ethische wanorde 
herleidt volgens hem de architectuur tot een zichzelf  bedienende zakelijke onderneming. 
Hierdoor kampt de architectuur momenteel met een onvermogen, namelijk het ontbre-
ken van de mogelijkheid om te reageren op de echte problemen van zijn gebruikers. Wij 

1 Agency wordt hier gebruikt in 
de betekenis van het ruimtelijk en 
temporeel engagement dat van het 
architecturaal object uitgaat. 

1 Spector, T. (2001). The ethical 
architect: the dilemma of  contemporary 
practice. New York. Princeton Architec-
tural Press.

Zoeken naar frictie
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sluiten ons hierbij deels aan in die zin dat we de architectuur nog steeds in staat achten 
om antwoorden te formuleren op de concrete noden van zijn gebruikers, zij het echter 
op een beperkt schaalniveau, namelijk die van het project. In een tijd waarin de heersende 
maatschappelijke condities opnieuw verschuiven van het individuele naar het collectieve – 
gaande van voedselvoorziening, energieconsumptie of  sociale huisvesting tot de kwaliteit 
van onze dagelijkse leefomgeving – is de architect niet langer in staat om op het gepaste 
schaalniveau een ruimtelijk antwoord te formuleren op de grote uitdagingen. Hierdoor kan 
men stellen dat onze ingrepen, ondanks de intenties of  het engagement dat ze aan de dag 
leggen, zich herleiden tot architecturale of  stedelijke acupunctuur2.

Recent zien we vanuit de architectuur en de politiek echter een gezamenlijk streven ontstaan 
ter creatie van verschillende platformen die de architect terug in staat stellen om deze acu-
punctuur te overstijgen.3 De eerste resultaten hiervan, momenteel nog onder de vorm van 
tentoonstellingen, workshopverslagen en doelstellingen, getuigen van een nieuwe aandacht 
voor de schaalproblematiek die door de verschuivende belangen ontstaan is. Het is in deze 
prille beweging, die op een nuchtere manier en bewust van de limieten van de architectuur 
antwoorden tracht te formuleren op de heersende en toekomstige problematieken, dat wij 
ons willen inschrijven. Door van bij de aanvang het zoeken naar een veld van frictie voorop 
te stellen doen we, in eerste instantie onbewust, een uitspraak over hoe wij tegenover deze 
discussie staan, namelijk dat een hernieuwd engagement datgene is dat architectuur zijn 
blijvende kritisch potentieel schenkt. Hierbij moeten we twee zaken verduidelijken, zijnde 
de herkomst en de tijdelijkheid van deze vooropgestelde frictie. In onze zoektocht naar 
frictie mogen we ons niet beperken tot de eigen discipline, deze kan zich namelijk in vele 
vormen en gedaanten aanbieden. De architect moet zich daarom een breed perspectief  
aanmeten en pogen om eender welke problematiek of  uitdaging te lezen als een ruimtelijke 
opgave. Het is bovendien noodzakelijk om deze open blik aan te houden daar frictie ook 
een tijdsgebonden materie is. Een kritisch project heeft bijgevolg, net als dit manifest, zijn 
houdbaarheidsdatum, het is slechts zolang houdbaar als de frictie dat is. [mb]

2 We erkennen het fenomeen van 
stedelijke acupunctuur als strategie 
zoals het vandaag de dag ingezet 
wordt maar stellen tegelijkertijd dat er 
meer mogelijk moet zijn.
3 Voorbeelden hiervan zijn de 
Belgische inzending voor de Archi-
tectuurbiënale van Venetië(2012), 
The Ambition of  the Territory,  en de 
daarop volgende Gedeelde ontwerpagenda 
voor Vlaanderen en het in 2009 door 
het Nederlandse Architectuurinsti-
tuut (NAi) ontwikkelde platform 
Architecture of  Consequence/Architectuur 
als noodzaak. 
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de architect moet via zijn ontwerp verschillende belangen of 

problematieken met elkaar in verband brengen als momentum voor 

een kritisch project.

Een kritisch project ontstaat vanuit een frictie van een aantal thema’s of  tendenzen. Deze 
thema’s hebben elk hun eigen ritme van urgentie. Op sommige ogenblikken kunnen die 
golven elkaar kruisen, waardoor een bijzondere hefboom ontstaat. Dergelijke momenten 
hebben in de geschiedenis al vaker gezorgd voor sleutelmomenten in de architectuur. Ze 
ELHGHQ�GH�PRJHOLMNKHLG�RP�FRQWH[WHQ�WH�RYHUVWLMJHQ�HQ�QLHXZH�SHUVSHFWLHYHQ�WH�RQWZLN-
kelen op bestaande condities. Het is de taak van de architect om dergelijke hefbomen te 
KHUNHQQHQ��0DDU�GH�DUFKLWHFW�NDQ�PHHU�GRHQ�GDQ�SDVVLHI �WRH]LHQ��+LM�NDQ��YDQXLW�]LMQ�H[SHU-
tise als ontwerper, een nieuwe verhouding bedenken tussen verschillende problematieken. 
Zo creëert hij zelf  een momentum voor een kritisch project. Het verbinden van belangen 
kan een aanleiding geven voor een kritisch project, maar in even grote mate kan een kritisch 
project op die manier actief  nieuwe samengestelde condities creëren, die het project en de 
discussie wezenlijk veranderen.

De architect moet gebruik maken van de techniek van de grootste gemene deler. Het in 
verband brengen van verschillende belangen en problematieken mag niet resulteren in een 
droge stapeling. Vaak wordt enkel gestreefd naar een economisch voordeel door het in-
nemen van een kleinere site. Een kritisch project moet dergelijke ambities overstijgen. De 
architect moet op zoek gaan naar elementen die meerdere actoren een meerwaarde bieden. 
Door de combinatie kan bijvoorbeeld een vastgeroest concept een nieuwe interpretatie 
krijgen. Zo evolueerde het station en zijn omgeving van een transit-zone naar verblijfplaats, 
wanneer ook commerciële ruimtes werden opgenomen in het programma. Grote winkels 
en ketens die naar de randen van de stad waren verbannen, kregen het voordeel van bereik-
EDDUKHLG��+HW�VWDWLRQ�SURÀWHHUGH�YDQ�GH�ELMNRPHQGH�EXGJHWWHQ�RP�GH�QLHXZH�EHWHNHQLV�
van de plek te combineren met nieuwe en spectaculaire architectuur, een win-winsituatie 
voor beide. Een kritisch project moet de intentie hebben een symbiose te worden waar alle 
SDUWQHUV�SURÀMW�WUHNNHQ�

Op het eerste zicht zou men kunnen dat denken dat opdat een project instrumenteel is, de 
verschillende belangen of  problematieken uit de maatschappij moeten komen. Maar, een 

grootste gemene deler

STATEMENT V



88

project kan verschillende punten uit één theoretisch discours in zich combineren en dus in 
zekere mate als autonoom gezien worden, terwijl het toch aan dit manifestpunt voldoet.  
Het Stop city-project van DOGMA verbindt een urgentie in de stedenbouw met het verhaal 
over grenzen dat in hun volledige oeuvre speelt. Als alternatief  voor de liberale ongebrei-
delde uitdeining van de moderne stad, stellen zij een project voor waarbij de vorm van de 
VWDG�YROOHGLJ�ZRUGW� JHGHÀQLHHUG��Stop-city combineert twee vraagstukken in een kritische 
vorm.

Het momentum voor het kritisch project kan gedurende het proces voor nieuwe wendingen 
zorgen. Het beperkt zich niet tot een motor en legitamatie van het project. Lina Bo Bardi 
stond erop om gedurende de negen-jarige bouwproces van het SESC-gebouw in Pompeia 
te ontwerpen te midden van de site. Op die manier konden de stemmen van bewoners en 
werknemers makkelijker tot bij haar komen. Maar ook bij de aanvang van het project was 
het Bo Bardi die het vooropgestelde programma van sport en cultuur aanvulde met ruimte 
voor sociale voorzieningen. Ze stopte de sloop van de oude fabrieksgebouwen die op de 
site stonden en vormde hen samen met de doorgang om tot publieke ontmoetingsplek-
ken en wat vandaag het meest bekende beeld is van het SESC-gebouw. Bo Bardi bracht 
de noodzaak van de buurt, veilige ruimte voor ontmoeting en ontspanning, binnen in de 
discussie over het programma van het gebouw. [mm]

Key to the success of  the project was the drawing up of  a comprehensive and inclusive 
programme, and spatial solutions that would provide accessibility (bringing the street and 
public life into the Centre), and attract interest from all age groups and social classes, without 
discrimination. That is a role of  architecture – indeed, one of  its most noble. The open and 
LQYLWLQJ�VWUHHW��WKH�H[KLELWLRQ�VSDFHV��WKH�SXEOLF�UHVWDXUDQW�ZLWK�FRPPXQDO�WDEOHV��FDUV�VWULFWO\�
banned, the open-air activities culminating in the wooden decking area becoming ‘São Paulo 
beach’ in summer: all of  this made SESC Pompéia a citadel of  freedom, a dream of  civic 
life made real.11 Ferraz, M. (2013). ‘The making of  

SESC Pompéia’ in tentoonstelling Lina 
Bo Bardi: Together, Architekturzentrum 
Wien, Wenen (linabobarditogether.
com geraadpleegd op 06/08/2013)
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de architect moet zich een breed perspectief eigen maken. Vanuit 

ZIJN�EXPERTISE�MOET�HIJ�SAMENWERKEN�MET�EN�INZICHT�HEBBEN�IN�ANDERE�

disciplines.

Om verschillende problematieken te kunnen verbinden in een symbiose moet de architect 
notie hebben van een breed scala aan actuele thema’s. Hij moet bereid zijn om buiten de 
traditionele architectuurthema’s op zoek te gaan naar interessante invalshoeken om een 
probleem te benaderen. Beweren dat de oplossing en zingeving louter binnen de discipline 
te vinden is gaat in deze benadering niet op.1 Zoals menselijke activiteiten in alle beroeps-
velden tot op zekere hoogte van elkaar afhankelijk zijn, zo zijn alle disciplines binnen een 
maatschappelijk veld in zekere mate met elkaar verbonden. Maar de mate waarin de archi-
WHFW�ZRUGW�EORRWJHVWHOG�DDQ�H[WHUQH�LQYORHGHQ�LV�XLWHUPDWH�JURRW��

Om de positie van de architect duidelijk te kunnen stellen, moet eerst worden afgebakend 
tot waar zijn vakgebied loopt. Waar nu juist de grens van de discipline loopt is een belang-
rijk thema in de architectuurtheorie. Want het is belangrijk te beseffen dat die afbakening 
door heen de jaren sterk evolueert en anders wordt geïnterpreteerd. Architectuur is altijd in 
zekere mate betrokken op andere disciplines. Zelfs de criticality-beweging, waar sterk nadruk 
wordt gelegd op de noodzakelijke autonomie van architectuur, steunt voor zijn discours 
JURWHQGHHOV�RS�GH�ÀORVRÀH��(LVHQPDQ�VWHOW�]HOI �GDW�HHQ�EHWHNHQLVNDGHU�HQNHO�WH�YLQGHQ�LV�
in de architectuur. Maar dit ‘binnen de discipline’ omvat, naast architectuurgeschiedenis 
HQ��WKHRULH��RRN�KHW�ÀORVRÀVFK�GHQNHQ�YDQ�'HUULGD2. Dat het kader van de discipline bij 
Koolhaas en de CIAM-beweging veel ruimer is dan de traditionele velden is duidelijk: in 
hun projecten wordt respectievelijk het belang van de markt-economie en de socio-politieke 
FRQWH[W�YDQ�KHW�SURMHFW�RQGHUVWUHHSW��9DQGDDJ�]LMQ�ZH�RQV�EHZXVW�YDQ�GH�YDONXLOHQ�YDQ�
het doordreven sociaal engagement en willen we het kritisch project niet meer beperken 
tot representatie van een politiek systeem. We beseffen tevens dat de erkenning van de 
waarde van de markt-economie voor het huidig architectuurlandschap heel belangrijk was, 
PDDU� YDQGDDJ�QLHW�PHHU�RS� HHQ]HOIGH�PDQLHU� XUJHQW��'H�YHUVFKLOOHQGH�GHÀQLWLHV� YDQ�GH�
GLVFLSOLQH�KHEEHQ³LQ�KXQ�HLJHQ�FRQWH[W�HQ�VLWXDWLH³HON�HYHQYHHO�ZDDUGH��PDDU�NXQQHQ�
niet als algemeen geldend naar voor worden geschoven. De interpretatie van de discipline 
verschuift. Het is voor ons duidelijk dat de architect niet meer autonoom kan handelen. De 

1 Hier wordt verwezen naar de 
standpunten in het debat over Critical-
lity die de waarde van een kritische 
architectuur zoeken in discipline zelf. 
6SLOÀJXUHQ�LQ�GLW�GLVFRXUV�]LMQ�RQGHU�
andere Manfredo Tafuri, Colin Rowe, 
Peter Eisenman en recenter Pier 
Vittorio Aureli.

2 Jacques Derrida is een Frans 
OLQJXwVWLVFK�ÀORVRRI��=LMQ�LQYORHG�RS�
de critical-beweging wordt verder 
besproken in het essay Criticality.

Architectuur buiten de discipline
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SRVLWLH�YDQ�GH�DUFKLWHFW�LV�LQ�GH�ZHUHOG��0DDU�KRH�YHUKRXGW�KLM�]LFK�WRW�GLH�FRQWH[W"�:DW�LV�
de verhouding tussen zijn disciplinaire kennis, zijn wereldlijke positie en zijn autonome en 
geheel persoonlijke creativiteit? 

Jeremy Till, architect, schrijver, hoofd van de Central Saint Martins en vice-kanselier van 
de University of  Arts van Londen, maakt de vergelijking met andere beroepen om aan 
te tonen hoe we ons als architect telkens in het midden van een krachtenveld bevinden. 
'H�ERHNKRXGHU��]R�VWHOW�KLM��GRHW�]LMQ�ÀQDQFLsOH�EHUHNHQLQJHQ�ELQQHQ�HHQ�YRRUJHVFKUHYHQ�
standaardsysteem die overal toepasbaar is3. De artiest kan in zijn creatieve trance en in 
zijn eenzaamheid tot grootste kunstwerken komen. De advocaat kan beroep doen op een 
KHHO�FDQRQ�DDQ�YRRUJDDQGH�UHFKWVSUDNHQ��0DDU�GH�DUFKLWHFW�KHHIW�QRFK�GH� OX[H�YDQ�HHQ-
zaamheid, noch de precisie van een standaardmethode, noch het comfort van een stabiele 
epistemologie, stelt Till. De architect wordt beïnvloed en geconfronteerd in elk moment 
van het project, van schets tot bewoning.4 Volgens Till is de architect in de eerste plaats 
verplicht om open-minded te luisteren naar de visies van zijn omgeving en mee te helpen 
ELM�GH�UHDOLVDWLH�HUYDQ��YDQXLW�]LMQ�H[SHUWLVH�HQ�NXQQHQ�DOV�ZHWHQVFKDSSHU�HQ�NXQVWHQDDU��

This model of  the architect as interpretive agent, and thus of  architecture (as profession, 
practice, and product) as transformative agency, is dependent on a revised version of  profes-
sional values, asking them to come down from their detached heights and instead engage as 
one set of  informed principles among many.5

2RN�5HP�.RROKDDV�HUNHQW�GH�EHwQYORHGLQJ�GRRU�H[WHUQH�IDFWRUHQ��'H�IRXW�YDQ�GH�DUFKLWHFW�
is, volgens hem, om als intellectueel strikt binnen de architectuur te opereren.6 De architect 
die bij OMA werkt, kan als publieke intellectueel ook bijdragen aan domeinen daadbuiten, 
stelt Koolhaas. Het bureau bekijkt projecten volgens hun mogelijkheden om nieuw werk 
te genereren. Een architectuurproject zal nooit als een enkelvoudig en op zichzelf  staande 
interventie benaderd worden. Daartoe is een samenwerking met onder andere geografen, 
sociologen en economen cruciaal. Alle diverse en maatschappelijke aspecten van het project 
PRHWHQ�EHVWXGHHUG�ZRUGHQ�HQ�GDDUWRH�PRHW�EHURHS�ZRUGHQ�JHGDDQ�RS�H[SHUWV�YDQ�DQGHUH�
disciplines. Toch moet de architect zelf  volgens Koolhaas genoeg kennis hebben om het 
belang van deze andere domeinen te herkennen. Koolhaas en Till pleiten beide voor een 
maatschappelijk bewuste architect. Hun architect moet een breed en open perspectief  heb-
ben. Maar waar Till zijn architect ondergeschikt stelt aan de publieke noden en maatschap-
pelijk engagement, ziet Koolhaas de architect eerder als belangrijke schakel in een netwerk 
YDQ�H[SHUWV�

Belangrijk is om het onderscheid te maken tussen een interdisciplinaire en de publieke intel-
lectueel die Koolhaas naar voor schuift. Interdisciplinariteit suggereert een reductie van de 

3 Till, J. (2009). Architecture Depends, 
Cambridge Mass., MIT Press, p 45

4 Ibid p 45

5 Ibid p 165

6 Steele, B. (ed.) (2008). Supercritical, 
Londen, Architectural Associotation, 
p 12
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rol van de architectuur tot het absorberen van alle aspecten van de heterogene maatschap-
pij. De architect als publieke intellectueel kijkt vanuit de discipline naar andere domeinen. 
In de projective-beweging schuiven Robert Somol en Sarah Whiting een architect naar 
YRRU�GLH�YDQXLW�GH�GLVFLSOLQH�HQ�]LMQ�VSHFLÀHNH�HLJHQVFKDSSHQ�LQWHUDJHHUW�HQ�RPJDDW�PHW�GH�
FRQWH[W�ZDDULQ�KLM�]LFK�EHYLQGW��:DQQHHU�DUFKLWHFWHQ�GXV�RQGHUZHUSHQ�DDQNDDUWHQ�GLH�QLHW�
WRW�KHW�KLVWRULVFK�EHSDDOG�GRPHLQ�YDQ�GH�DUFKLWHFWXXU�EHKRUHQ��RSHUHUHQ�]H�QLHW�DOV�H[SHUWV�
LQ�ELMYRRUEHHOG�GH�HFRQRPLH�RI �SROLWLHN��PDDU�DOV�H[SHUWV�LQ�RQWZHUS�HQ�LQ�KRH�DUFKLWHFWXXU�
deze andere disciplines kan beïnvloeden, stellen ze.7

'H�H[SHUWLVH�YDQ�GH�DUFKLWHFW�VLWXHHUW�]LFK�YROJHQV�RQV�]RZHO�LQ�GH�SUDNWLMN�DOV�GH�WKHRULH��
Via ontwerp en onderzoek kunnen domeinen in kaart worden gebracht waar anders geen 
beeld bij gemaakt kan worden. Daarnaast kan ontwerp andere domeinen kritisch beschou-
wen en veranderen. Aangezien ruimte het medium bij uitstek van de architect is, blijft het 
gebouwde steeds belangrijk. Daar komen economische, ecologische en politieke aspecten 
ELM� NLMNHQ��+HW� IHLW� GDW� GH� VWDUW� YRRU� HHQ� DUFKLWHFWXXUSURMHFW�PHHVWDO� YDQXLW� HHQ� H[WHUQH�
RSGUDFKWJHYHU�ZRUGW�JHJHYHQ��LV�WHNHQHQG��0DDU�RQGDQNV�GH]H�YHOH�H[WHUQH�LQYORHGHQ�EOLMIW�
de positie van de architect uniek. Vanuit zijn achterliggende kennis kijkt en werkt hij in de 
wereld. Net zoals architectuur een positie tussen autonomie en cultuurproduct bekleedt, is 
de architect zowel kunstenaar als publieke intellectueel. De inzichten die de architect kan 
verwerven vanuit de ruimtelijke structuur over de maatschappij, kunnen sturend zijn voor 
zowel het economisch als politiek beleid. De architect heeft vanuit de troeven van de disci-
pline de mogelijkheid om als een manager veel domeinen bij elkaar te brengen en in ruimte 
te vertalen. Zo heeft hij als ontwerper een marge van vrijheid waarin hij als kunstenaar te 
werk kan gaan. Vanuit de discipline kan de architect ook terugvallen op stabiele methodes 
HQ�HHQ�KLVWRULVFK�FDQRQ��:LM�GHÀQLsUHQ�GH�DUFKLWHFW�GXV�LQ�GH�HHUVWH�SODDWV�DOV�RQWZHUSHU��
die vanuit de discipline en met zijn creativiteit, in relatie treedt met andere disciplines. Het 
manifest is een poging om de contingente ontwerpbeslissingen te sturen en te vernauwen 
tot een klein veld van inventies die een maatschappelijk debat sturen.[mm]

7 Somol R. en Whiting, S. (2009). 
‘Notes around the Doppler effect 
and other moods of  modernism’ in 
Perspecta, Vol. 33, Cambridge, Mass., 
MIT Press, p 75
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denken over architectuur als geïsoleerde discipline is vandaag 

niet meer werkbaar. We moeten ze in confrontatie plaatsen met de 

maatschappij en andere disciplines

$UW�PDNLQJ��DFFRUGLQJ�WR�WKH�ORJLF�RI �DXWRQRP\��VXFFHVVIXOO\�ÀQGV�LWV�WDUJHW�LQ�GLUHFW�SUR-
portion to its disengagement from the business of  the world. Autonomy is just another word 
for nothing left to lose. Architecture, by contrast, is always answerable and never disengaged 
from the business of  the world; and it would have plenty to lose if  it were to disengage itself.1

Waar zijn architecten en critici precies naar op zoek wanneer ze over autonomie van de 
discipline spreken? Een mogelijk motief—dat misschien te gemakkelijk is maar dat hier 
verhelderend kan werken—is de drang naar vrijheid. Ruimte om te manoeuvreren. Een 
vergelijking met de kunsten, waar autonomie een soort intern doel van de discipline gewor-
den is, is dan niet veraf. Maar waarom en waarvan zou architectuur zich willen losmaken? 
In deze betekenis wordt de eis van de autonomie binnen architectuur erg ambigu, want hoe 
kan een discipline die fundamenteel verbonden is met de omgeving waarbinnen ze opereert 
losgekoppeld worden? Architectuur is in zekere zin profaan en heeft veel te verliezen wan-
neer ze zich zou terugtrekken.

Het zou te gemakkelijk zijn om op basis van de hierboven besproken reden te stellen dat 
architectuur dus niet autonoom is of  de autonomie van de architectuur te verwerpen. De 
discussie is namelijk uiterst relevant gebleken in een groot deel van de manifesten en archi-
tectuurkritieken uit de vorige eeuw. Wat nemen we binnen de discipline? Wat is beyond the 

discipline ? 

Voor we ons hier opnieuw de vraag stellen of  de architectuur autonoom is of  niet, moeten 
ZH�KHW�WHQPLQVWH�HHQV�]LMQ�RYHU�GH�GHÀQLWLH�YDQ�DXWRQRPLH��+HW�EHJULS�GXLNW�GRRUKHHQ�GH�
geschiedenis van de architectuur regelmatig op in verschillende gedaanten en voor uiteen-
lopende doeleinden. Zo besteedt Patrik Schumacher2 in zijn recent verschenen boek The 

Autopoiesis of  Architecture bijzondere aandacht aan zijn positie tegenover autonomie. Via 
dit boek probeert Schumacher voet aan grond te krijgen met zijn ‘full-blown’ theorie van 
het parametricisme. Hij heeft hierbij de absolute autonomie van de discipline nodig als 
voornaamste vehikel om deze agenda—het parametricisme van theorie voorzien—te kun-
nen uitvoeren. Wat ons hier interesseert is de vraag waarom Schumacher met zoveel zorg 

1 Wood, C. (2002). ‘Why Autonomy?’ 
in Perspecta 33 (Mining Autonomy). p 49.

2 Patrik Schumacher is momenteel 
partner bij Zaha Hadid Architects. 
Daarnaast leidt hij het Design 
Researcht Lab van de AAschool in 
Londen.

Vergeet autonomie
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probeert aan te tonen dat architectuur een gesloten—en dus autonoom—systeem is en 
wat dat dan oplevert voor de stijl—het parametricisme—die hij wil promoten. In wat volgt 
zullen we de redenering zoals die in autopoiesis opgebouwd wordt zo ver mogelijk proberen 
te volgen, om na te gaan waar dat kader—architectuur als autonoom, gesloten systeem—
EHJLQW�WH�ERWVHQ�PHW�KHW�NDGHU�YDQ�GLW�PDQLIHVW��:H�KDGGHQ�HYHQJRHG�GH�V\QWD[�WKHRULH�YDQ�
Peter Eisenman of  de projective benadering van Somol en Whiting in de vergelijking kun-
nen steken, de ene als meest nauwe en de andere als heel brede interpretatie van autonomie. 
De variant die bij Schumacher wordt beschreven lijkt ons in dit geval echter interessanter, 
ten eerste omdat het een zeer recente bron is die een interessante update geeft aan het debat 
URQG�DXWRQRPLH�HQ�WHQ�WZHHGH�RPGDW�GH�VSHFLÀHNH�DJHQGD�YDQ�6FKXPDFKHU�VOHXWHOV�EHYDW�
over de potentiële reikwijdte en relevantie van deze discussie.

Wat bedoelt Schumacher als hij resoluut stelt dat architectuur autonoom is, of  zou moeten 
zijn? Een deel van het antwoord wordt al in de inleiding van het boek blootgelegd:

This analysis combines with an effort towards theoretical systematization. The aim is thus 
DQ�H[WHQVLYH�WKHRUHWLFDO�V\VWHP�WKDW�RIIHUV�LWVHOI �WR�FRQWHPSRUDU\�DUFKLWHFWXUH�DV�LWV�VHOI�GH-
scription. The premise here is that architecture has constituted itself  self-referentially, via its 
own autonomous, disciplinary discourse.3

Autonomie, of  self-referential closure, is dus een noodzakelijke voorwaarde om architectuur te 
PDNHQ�ELQQHQ�HHQ�VWHHGV�FRPSOH[HU�ZRUGHQGH�PDDWVFKDSSLM��6FKXPDFKHU�]DO�ODWHU�WHUXJ-
vallen op die self-referential closure om het parametricisme te legitimeren. Om die stijl te lan-
ceren heeft hij een duidelijk kader nodig, waarbinnen ontwerpbeslissingen kunnen getoetst 
worden. Samengevat sluit Schumacher in het begin van zijn boek een pact met de lezer dat 
de discipline autonoom en zelf-regulerend is. Later kan hij dan ontwerpbeslissing A boven 
ontwerpbeslissing B legitimeren door te beroepen op die gemaakte afspraak. Schumacher 
verwijst in zijn boek vaak naar de theorieën van Alberti en Durand. Het parametricisme 
plaatst hij in deze rij, als voorbeeld van een volgroeide theorie waar een ontwerper meteen 
mee aan de slag kan. 

7KHUH�LV�D�JOREDO�FRQYHUJHQFH�LQ�UHFHQW�DYDQW�JDUGH�DUFKLWHFWXUH�WKDW�MXVWLÀHV�WKH�HQXQFLDWLRQ�
of  a new style: Parametricism. The style is rooted in digital animation techniques. Its latest 
UHÀQHPHQWV� DUH� EDVHG� RQ� DGYDQFHG� SDUDPHWULF� GHVLJQ� V\VWHPV� DQG� VFULSWLQJ� WHFKQLTXHV��
This style has been developed over the last 15 years and is now claiming hegemony within 
avant-garde architecture. It succeeds modernism as a new long wave of  systematic innova-
WLRQ��7KH�VW\OH�ÀQDOO\�FORVHV�WKH�WUDQVLWLRQDO�SHULRG�RI �XQFHUWDLQW\�WKDW�ZDV�HQJHQGHUHG�E\�
the crisis of  modernism and that was marked by a series of  short lived episodes including 
Postmodernism, Deconstructivism, and Minimalism. Parametricism is the great new style 
after modernism.4

3 Schumacher, P. (2011). The Auto-
poiesis of  Architecture: A New Framework 
for Architecture, Wiley. 
S��[L

4 Schumacher, P. (2009). ‘Parame-
tricism – A New Global Style for 
Architecture and Urban Design’ in 
AD Architectural Design – Digital Cities, 
Vol 79, No 4
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In het autonoom kader van Schumacher is systematische innovatie de bestaansreden van 
de architectuur. Zoals in het modernisme de machine werd omarmd, moet vandaag een 
‘constant drive forward’ omarmd worden. Alberti is hiervan volgens Schumacher het be-
wijs. Parametricisme belichaamt als stijl vandaag die ‘constante drive forward’, en kan op die 
manier gelegitimeerd worden als de nieuwe stijl.

Toch is de autonomie van Schumacher nog een heel breed begrip. Hij zegt bijvoorbeeld niet 
dat architectuur niet beïnvloed mag worden door dingen die vreemd zijn aan de architec-
tuur. Architectuur moet wel haar ‘eigen discours’ sturen. Als we nu bijvoorbeeld naar de 
theorie van Peter Eisenman kijken, waar op een gegeven moment geargumenteerd wordt 
GDW�DUFKLWHFWXXU�HQNHO�PHW�GH�V\QWD[�PDJ�EH]LJ�]LMQ��]LHQ�ZH�GDW�KLM�RRN�YROGRHW�DDQ�GH�
autonomie van Schumacher. Het verschil is dat Eisenmans ‘eigen discours’ heel nauw gede-
ÀQLHHUG�ZRUGW��(HQ�YHHO�PLQGHU�HQJH�GHÀQLWLH�]RX�HFKWHU�RRN�SHUIHFW�ELQQHQ�GH�DXWRQRPLH�
van Schumacher kunnen passen. Wanneer je als ontwerper zelf  kiest welke architectuur-
vreemde elementen je binnen je architectuur betrekt, dan heb je die setting nog steeds als 
een ‘autonoom systeem’ afgezonderd.

Instead each function system is condemned to self-governance. Architecture too can only 
DSSRLQW� LWVHOI��DQG�GHÀQH� LWV�RZQ�SXUSRVHV��ERWK�ZLWK�UHVSHFW� WR�WKH� LGHQWLÀFDWLRQ�RI � WKH�
most urgent architecturally relevant social tasks and with respect to the appropriate selection 
of  architectural means to tackle such tasks.5

Hoe past een kritisch project binnen deze theorie? Zoals in de punten ‘zoeken naar fric-
tie’ en ‘buiten de discipline’ gezegd worden, kan het kritisch project zijn agenda in eerste 
instantie ook buiten de architectuur halen. We moeten ons als architect openstellen voor 
maatschappelijke problemen, parameters waarover we in eerste instantie geen controle heb-
ben. Door in een ontwerpproces zo’n maatschappelijke agenda—hij mag haaks op elkaar 
staan—leidend te maken, vallen we volgens ons net buiten het autonomisch systeem van 
Schumacher. Striktgenomen hebben we die agenda in dit manifest wel zelf  bepaald, wat 
zou betekenen dat we in een autonoom gecreëerd systeem opereren. Van autonomie in 
betekenis zo’n rekbaar begrip maken, maakt het begrip volgens ons echter overbodig. Het 
lijkt ons beter om autonomie te vergeten. [jk]

5 Schumacher, P. (2011). The Auto-
poiesis of  Architecture: A New Framework 
for Architecture, Wiley. 
p. 190
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Het kritisch project verbindt belangen in een architecturale ingreep 

waardoor een nieuwe symbiose ontstaat. 

De term duurzaamheid neemt sinds enkele jaren een prominente plaats in binnen onze sa-
menleving. Elke zichzelf  respecterende onderneming, organisatie of  vereniging evalueert 
vandaag de dag haar eigen werking en plaatst duurzaamheid daarbij hoog op de agenda. 
Toch blijft het nog vaak een wolk van goede maar ontoereikende bedoelingen. We mogen 
QRJ�RYHU�GH�PHHVW�HIÀFLsQWH�]RQQHSDQHOHQ�RI �GH�GLNVWH�SDNNHWWHQ�LVRODWLH�EHVFKLNNHQ��GH�
vervuiling en het energieverbruik blijven toenemen. Daarenboven blijkt het al dan niet 
correcte gebruik van de term duurzaamheid zich uitstekend te lenen voor het bereiken van 
commerciële successen en doeleinden, een gevaarlijke evolutie die een laissez-faire menta-
liteit in de hand werkt. Terwijl we ons blindstaren op de term duurzaamheid komen we er 
blijkbaar niet toe om fundamenteel na te denken over onze levenswijze en hoe we deze 
moeten, kunnen en zullen veranderen. Omwille van deze uitholling én het blijvende belang 
YDQ�KHW�EHJULS�YRRU�GH�DUFKLWHFWZHUHOG��YRHOHQ�ZH�GH�GUDQJ�RP�]HOI �WH�GHÀQLsUHQ�KRH�ZH�
als ontwerpers van de ruimte met het duurzaamheidsstreven omgaan. Hiervoor wordt een 
beroep gedaan op de hedendaagse evolutie die wij hierin opmerken en de notie van agency1. 

In de publicatie Dierbaar is Duurzaam van het Vlaams Architectuurinstituut(VAi)2 wordt 
geopperd om af  te stappen van een beleid dat louter prioriteit schenkt aan het meticuleus 
WRHSDVVHQ� YDQ� OLQHDLUH�� NZDQWLÀFHHUEDUH�PDDWUHJHOHQ� ]RDOV� GDDU� ELMYRRUEHHOG� GH� VWUHQJH�
isolatienormen of  de belasting op personenauto’s en motorrijwielen zijn. Doordat het ef-
fect van zulke maatregelen beperkt blijft tot druppels op een hete plaat, kan en moet deze 
verengde blik in vraag gesteld worden. Intussen straalt dit beleid af  op de perceptie van de 
goedbedoelende particulier die investeert in een auto met lage uitstoot maar tegelijk zijn 
dagelijkse pendelafstand ziet vergroten. De vraag hoe we het beleid kunnen herkalibreren 
en wezenlijk van koers doen veranderen dringt zich op.

Om een relevante verschuiving binnen het denken over en streven naar een duurzamere 
toekomst te bewerkstelligen moeten de overheden hun faciliterende rol sterker op zich 
nemen. Om hiertoe te komen moeten zij verschillende actoren en sectoren uit het veld 
samenbrengen, overleg sturen en mogelijk maken. Dit rond de tafel scharen van agents moet 
als doel hebben om ‘en collective’ toekomstvisies te produceren die niet alleen rekening hou-

1 Hierbij wordt agency beschouwd in 
de transformatieve zin, als actie die 
sociale verandering teweeg brengt.  .
2 Grafe, C. (2011). Dierbaar is 
Duurzaam, zes stellingen rond architectuur, 
cultuur en ecologie. VAi.

symbiose is duurzaam
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den met, maar ook anticiperend en actief  op zoek gaan naar concrete mogelijkheden . Door 
deze ontmoetingen en gesprekken te laten plaatsvinden kan er concreet nagedacht worden 
RS�VFKDDO�YDQ�HHQ�SUREOHPDWLHN��,Q�HHQ�KHGHQGDDJVH�FRQWH[W�]LHQ�ZH�UHHGV�YHUVFKLOOHQGH�
initiatieven die deze weg inslaan3. Hetgeen uit deze eerste stappen zou moeten volgen is 
wat voorlopig nog ontbreekt, zijnde de proactieve voortrekkersrol van de overheid die zich 
vertaalt in concrete projecten. 

In deze benodigde vertaalslag naar projecten ligt een interessante rol voor de ontwerper 
weggelegd. De architect, die niet bestempeld wordt als dé agent bij uitstek maar geldt als 
één van de vele agents���PRHW�RSWUHGHQ�DOV�H[SHUW�LQ�GH�UXLPWH� Doch, bewust van de sociale 
realiteit waarin we dagelijks aan de slag gaan moet hij in staat zijn om allerhande thema’s 
die op tafel liggen te lezen als ruimtelijke uitdagingen en dus te vertalen in een ontwerp. 
De kracht gaat daarbij uit van het smeden van synergiën tussen verschillende spelers en 
het creëren van symbioses. Om deze ruimtelijke, temporele en mentale verstrengeling van 
belangen te verwezenlijken moet de architect zich wenden tot de eigen discipline, hier komt 
het métier van de architect aan te pas.

Met dit statement wordt een uitspraak gedaan over de transformatieve kracht van de ar-
chitectuur, een heikel onderwerp dat door de status van verschillende utopische projecten 
uit de vorige eeuw al te makkelijk op cynisme onthaald wordt door hedendaagse theoretici. 
Het is echter niet zwart of  wit. Architectuur zal de wereld niet redden maar is wel in staat 
tot het genereren van een krachtig in tijd en ruimte begrensd moment van ervaring en 
centraliteit. Wanneer we de limieten van de agency van de architectuur erkennen en onze 
aandacht richting op het métier van de architect, het creëren van ruimte, dan is het mogelijk 
om een nieuwe vorm van agency naar voor te schuiven. Een agency waarbij de architect op 
zoek gaat naar maatschappelijke frictie, deze vertaalt in een ruimtelijke symbiose en hiermee 
de hefboomsarm voor mogelijke verandering vergroot. [mb]

3 Bijvoorbeeld het ViA-Rondetafel 
Stedenbeleid (2012). Duurzame en 
creatieve steden. Brussel.
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een kritisch project overstijgt zijn schaal door de reikwijdte van 

zijn problematiek. Het staat symbool voor een verzameling aan 

gelijkaardige plekken maar wordt toch concreet op een site bedacht.

Gaan we uit van de mogelijkheid om als architect op een hoger schaalniveau te ageren, 

zoals in vorige statements beargumenteerd werd, dan ontstaat er een spanning tussen het 

generieke en het particuliere. De vraag die deze spanning oproept is de volgende: hoe kun-

nen we enerzijds op schaal van een problematiek ontwerpen en anderzijds tot een concrete 

uitwerking in beeld en plan komen opdat actoren uit meerdere velden geïnspireerd kunnen 

worden? Om dit te verduidelijken wordt het voorbeeld van de Ringcultuur van Willem-Jan 

Neutelings aangehaald.1

Toen Willem-Jan Neutelings eind de jaren tachtig van de vorige eeuw de Ringcultuur pro-

clameerde, presenteerde hij in zijn bundel een ontwerpend onderzoek voor de ontwikke-

ling van de Ring. Hij vond het onbegrijpelijk en onverantwoord dat de architectonische 

en stedenbouwkundige discipline het ontwikkelingsproces van de Ring volledig negeerde, 

terwijl deze ruimtes zich stilaan omvormden tot de nieuwe stedelijke centra. Hij pleitte er 

dan ook voor om onmiddellijk te starten met het formuleren van modellen en strategiën 

voor deze perifere ontwikkelingen. Een sleutelrol in de bevattelijkheid van dit spraakma-

kende manifest wordt vertolkt door vijf  programmatische typologieën2 die aan de hand 

van een ontwikkelingsmodel voor de Ring van Antwerpen voorgesteld worden. Om tot 

GH]H�W\SRORJLHsQ�WH�NRPHQ�SDVW�KLM�HHQ�VSHFLÀHNH�PHWKRGH�WRH��'DDUELM�YHUWUHNW�KLM�YDQXLW�

een reële site die aangetroffen wordt op de Ring van Antwerpen. Deze wordt bovenaan de 

pagina door middel van een luchtfoto voorgesteld, maar door de beperkte grootte wordt de 

aandacht hier niet echt op gevestigd. Deze concrete site wordt vervolgens door middel van 

HHQ�NRUWH�EHVFKULMYLQJ�YHUKHYHQ�WRW�HHQ�ÀFWLHYH�VLWH�GLH�PHQ�QLHW�HQNHO�RS�DQGHUH�SOHNNHQ�LQ�

Antwerpen zou kunnen aantreffen, maar ook op de ringwegen rondom andere steden. Bij 

de programmatische typologie stadsvestibule lezen we bijvoorbeeld het volgende:

 LOCATIE

Een kruispunt van op- en afritten, spoorlijnen, tram- en bushalten bij een invalsweg naar 

het centrum.3

1 Neutelings, W.J. (1988). De Ringcul-
tuur. Gent, vlees en beton. 

2 De vijf  typologieën zijn Stadsves-
tibule, Distributiehal, Handelscentrale, 
Tijd-verblijfgebouw en Communicatiepaleis.. 

3 Neutelings, W.J. (1988). De Ringcul-
tuur. vlees en beton. p. 42. 

seriewerk op maat
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Bij elk van deze vijf  typologieën krijgen we naast een functionele beschrijving ook een 
WH[WXHOH� GXLGLQJ� YDQ� GH� DUFKLWHFWXUDOH� RSERXZ�� +LHUELM� OLJW� GH� IRFXV� RS� GH� RQGHUOLQJH�
verhoudingen in de programma’s die in elementaire volumes tegenover elkaar geplaatst 
worden. Deze beschrijvingen worden verder aangevuld door een uitwerking in plan, snede 
en perspectief  die een helder beeld weergeven van de beoogde typologiën. Het is echter 
opmerkelijk hoe door de interactie tussen tekst en beeld deze projectvoorstellen ergens het 
PLGGHQ�KRXGHQ�WXVVHQ�HHQ�FRQWH[WXHHO�HQ�HHQ�FRQWH[WORRV�RQWZHUS��

Het is deze spanning naar waar we op zoek moeten gaan in de ontwerpen. Dit bewijst dat—
ondanks de grote schaal die het zoeken naar frictie met zich mee brengt—het mogelijk is 
om met behulp van de tools waarover de architectuur beschikt, concrete ontwerpvoorstel-
len te formuleren die als voorbeeld kunnen dienen voor een verzameling aan gelijkaardige 
plekken.[mb]
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Het kritisch project moet een graad van abstractie bevatten om zijn 

TOEPASBAARHEID�TE�VERGROTEN��:O�OVERSTIJGT�HET�ZIJN�CONTEXT�ZONDER�TE�

pretenderen een sluitend antwoord te bieden.

Een belangrijke voorwaarde binnen het ontwerp van een kritisch project is een zekere graad 
van abstractie. De abstractie ligt deels in de leesbaarheid van het project door het gebruik 
van de typologie als bouwsteen, deels bij het abstraheren van de directe omgeving en deels 
LQ�GH�YRRUJHVWHOGH�DUFKLWHFWXXU��'RRU�GH]H�DEVWUDFWLH�NRPW�HHQ�SURMHFW�ORV�YDQ�GH�VSHFLÀHNH�
FRQWH[W�HQ�NDQ�KHW�HHQ�SUREOHPDWLHN�RS�YHHO�JURWHUH�VFKDDO�EHVFKRXZHQ��'LW�ZLO�QLHW�]HJJHQ�
dat het project op die manier een sluitend antwoord wil bieden op de ganse problematiek 
die aangekaart wordt. Maar dat het project zo evolueert van een oplossing voor een speci-
ÀHNH�YUDDJ�QDDU�HHQ�PRGHO���%LM�KHW�GHÀQLsUHQ�YDQ�GH�DEVWUDFWLH�ZRUGW�LQ�ZDW�YROJW�LQJHJDDQ�
op het generische binnen het werk van OMA, de maquette als abstracte atopische plek in 
het oeuvre van de architect en hoe het ‘model’ zich ten opzichte van het kritisch project 
verhoudt.

Als startpunt is het interessant te kijken hoe OMA, in hun poging om wezenlijke verande-
ringen in de maatschappij te bekomen, werkt met generische modellen. In 2008 bespreken 
Rem Koolhaas en Peter Eisenman in een debat georganiseerd door de AA en geregistreerd 
in de vorm van het boekje Supercritical door Brett Steele, wat kritische architectuur voor hen 
EHWHNHQW��.RROKDDV�VWHOW�GDDULQ�GDW�]LMQ�YRRUVWHO�YRRU�HHQ�VSRUWFRPSOH[�LQ�HHQ�ODQG�DOV�7XU-
kije, of  het nu een land bedorven door een optical overdose is of  niet, hetzelfde soort stadium 
zou zijn die hij overal zou ontwerpen.1 Ook Eisenman, nochthans altijd uitermate bewust 
van de lokale conditie waarin gebouwd moet worden, een aandacht waaraan hij zijn succes 
bij wedstrijden toedicht2, schrijft de kritische eigenschappen van bijvoorbeeld het CCTV-
gebouw van OMA toe aan de generische en globaliserende kwaliteiten van het project. 

Would one do CCTV, let’s say, in Istanbul today? I think one could, I don’t think the building 
is just about China.3 

Eisenman bedoelt hiermee dat het project door zijn vorm een volledige nieuwe interpretatie 
LV�YDQ�ZDW�HHQ�VN\VFUDSHU�NDQ�]LMQ��HHQ�QLHXZH�VWDQGDDUG��+LM�GHÀQLHHUW�GH�NULWLVFKH�NZDOLWHLW�
aan de hand van de vormelijke aspecten van het gebouw wat niet helemaal overeenkomt 
met Koolhaas opvatting over het kritisch project. Zo ligt volgens hem de oplossing in 

1 Steele B. (ed.) (2008). Supercritical, 
Londen, Architectural Associotation, 
p 20  
Koolhaas geeft hiermee een verdoken 
opmerking op de productie van ‘spek-
takelarchitectuur’ die volgens hem het 
architectuurlandschap van de laatste 
jaren kenmerkt. Tijdens een tweede 
gesprek tussen Eisenman en Koolhaas 
over de urgentie in architectuur gaat 
hij hier verder op in. (Urgency Debate 
in 2007, CCA)
2 Ibid p 18

3 Ibid p 18

Abstractie als sjabloon
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de problematiek rond de dood van het icoon als architecturaal type in de mogelijkheden 
van het generische.4�0HW�YRRUEHHOGHQ�YDQ�/HGRX[�HQ�$GROI �/RRV�WRRQW�.RROKDDV�DDQ�GDW�
er in wezen niets aan de notie van het icoon scheelt, maar dat we mijlenver staan van de 
onschuld en geloofwaardigheid van deze vroegere iconen. Terugkeren naar een simpele, 
herproduceerbare, herhaalbare en misschien pre-fabriceerbare architectuur kan, als een her-
onderzoek naar een belangrijke ader van de modernistische praktijk, betekenis genereren. 
Hierin kunnen we een argument voor leesbaarheid herkennen. 

De projecten van OMA bevatten vaak een zelfde soort brede boodschap als ook het kri-
tisch project moet bevatten. Ze overstijgen een probleem en hebben vaak een bijkomende 
agenda. Zoals Rem Koolhaas zegt in het gesprek met Eisenman: 

The narrative and the anecdote - and I know these have become fairly obscene words in the 

profession -  may sometimes dominate our preoccupation with architecture.5 

Architectuur bestaat vaak om het over andere dingen te hebben. In die gedachte zijn de 
bijproducten van gebouwen vaak belangrijker dan de gebouwen zelf.6 Zo is de maquette 
door zijn verschaling veel meer dan een representatie van het gebouw, het is een verbeelding 
van de hoofdzaken van het concept.7 De maquette toont wat architectuur in een ideale, 
maar niet realistische wereld zou kunnen zijn. Het project voor de Sea Terminal in Zee-
brugge, die ook enkel als maquette bestaat, is in die zin een metafoor voor wat de vorm 
en intentie van het kritisch project moet zijn. De terminal is op een concrete site bedacht 
en ontworpen, maar doet een voorstel over infrastructuur en functie-vermenging waar-
door het project elke haven en verkeersknooppunt kan innemen. De vorm is met zijn 
enorme glazen koepel iconisch, maar het is ook een geste waardoor het project direct een 
standpunt inneemt en de toeschouwer daartoe dwingt. De maquette, bijvoorbeeld van de 
Sea Terminal, wordt door Koolhaas gebruikt om te overtuigen en overbluffen, maar ook 
om te inspireren en sturen. Het wordt een middel om de te doen waar architectuur vaak 
niet in slaagt, een werktuig die de macht geeft aan het invidu om ruimte te bevatten. Rem 
Koolhaas schrijft in de inleiding van het boek S,M,L,XL dat dit boek een zoektocht is naar 
een ‘andere’ architectuur. Hij schrijft daartoe als metafoor dat als architectuur vandaag als 
een loden bal is, vastgeketend aan het been van een gevangene; de enige manier om van 
het dood gewicht af  te raken, het afschrapen van splinters is met een thee-lepeltje,8 waarbij 
de maquettes van OMA dergelijke splinters kunnen zijn. De maquette is bij OMA meer 
dan een verbeelding, maar een instrument bij ontleden van de discipline architectuur. Het 
heeft dus niets te maken met utopie, maar draait om atopie. De architectuur wordt, met de 
maquette als middel, plaatsloos maar concreet. 

4 Koolhaas R. en Eisenman P. 
(2007).Urgency debate, CCA

5 Steele B. (ed.) (2008), Supercritical, 
Londen, Architectural Associotation, 
p 12

6 Van Gerrewey C. (2011), “What are 
Men to Rocks and Mountains?” The Archi-
tectural Models of  OMA/Rem Koolhaas in 
OASE, Vol. 84, Rotterdam, NAI

7 Hier wordt de gedachtengang 
uitgewerkt door Christophe van 
Gerrewey in What are Men to Rocks and 
Mountains’ The Architectural Models of  
OMA/Rem Koolhaas verder gevolgd.

8 Koolhaas, R. & Mau, B. (1995). 
S,M,L,XL , Rotterdam, Uitgeverij 
010, p XIX
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We kunnen tot slot stellen dat het kritisch project deels bedacht moet worden als model. Dit 
model wordt ingezet als onderzoeksmiddel en als standpunt binnen een bredere discussie. 
Maar toch is het geen werktuig  om met de werkelijkheid om te gaan zoals technische of  
ZHWHQVFKDSSHOLMNH�PRGHOOHQ�GDW�]LMQ��)/&��HHQ�MRQJ�RQWZHUSHUVFROOHFWLHI��GHÀQLHHUGH�KXQ�
project M.U.D., onderdeel van de tentoonstelling Mare Meum over verschillende scenario’s 
voor de Noordzee, de Belgische inzending voor de Internationiale Architectuurbiënnale 
van 2005 in Rotterdam, op een zelfde manier. M.U.D. wordt voorgesteld als een visionair 
model die niet alleen inzicht biedt in de ongrijpbare en enorme werkelijkheid, maar dat ze 
ook doet vooruit zien. Het kritisch project als proactieve voorstelling.9 [mm] 9 Goossens, C. (2007). ‘M.U.D.’ 

uit Architect/Ontwerper/Onderzoeker? 
Casus ‘Mare Meum’: een oefening op de zee, 
Antwerpen, VAI, p 37 - 50
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een kritisch project stelt conventies die vergroeid zijn met een 

bepaalde typologie ter discussie.

'H�RRUVSURQNHOLMNH�WKXLVEDVLV�YDQ�W\SRORJLH�OLJW�LQ�GH�WD[RQRPLH��GH�ZHWHQVFKDS�GLH�]LFK�
EH]LJKRXGW�PHW�GH�FODVVLÀFDWLH�YDQ�RUJDQLVPHQ��%LQQHQ�GH�DUFKLWHFWXXUJHVFKLHGHQLV�KHHIW�
dit vaak geleid tot een eng gebruik van typologie als standaardisatie. We zijn er echter van 
RYHUWXLJG�GDW�W\SRORJLH³LQGLHQ�ZH�HHQ�UXLPHUH�GHÀQLWLH�KDQWHUHQ³VOHXWHOV�EHYDW�WRW�HHQ�
kritische praktijk. Typologie is voor ons de belichaming van conceptueel denken: het iso-
leert conventies—categorieën, gelijkenissen—binnen de alledaagse ruimte. Wanneer we 
deze conventies afgezonderd hebben kunnen we ze beoordelen binnen het ontwerpproces. 
Er bestaat volgens ons een constante spanning tussen het conceptuele veld van types—het 
type als koffer vol kennis over afmetingen, constructie, gebruikspatronen, enzovoort die 
doorheen de tijd is opgebouwd—en het alledaags gebruik. Deze spanning kan dan opgelost 
worden door een variant op het type voor te stellen zodat nieuwe gebruiken mogelijk wor-
den. Deze logica werkt echter in twee richtingen: door het type pro-actief  te laten variëren, 
kan je als architect de perceptie op een type veranderen en zo anticiperen op een ander 
gebruik.

,Q�ZDW�YROJW�PDNHQ�ZH�YLHU�NULWLVFKH�VQHGHV�GRRUKHHQ�GH�JHVFKLHGHQLV�GLH�GH�GHÀQLWLH�YDQ�
W\SRORJLH�LQ�GH�FRQWH[W�YDQ�GLW�PDQLIHVW�KHEEHQ�EHwQYORHG��

De begrippen type en typologie worden door Quatremère de Quincy via zijn Dictionnaire 

d’architecture—een magistrale oplijsting van begrippen uit de architectuur—in het discours 
binnengebracht.1 Vandaag wordt de notie typologie vaak teruggebracht op de functie van 
HHQ� JHERXZ�� GH� GHÀQLWLH� YDQ�4XDWUHPqUH� LV� LQ� GH� FRQWH[W� YDQ� GLW�PDQLIHVW� HFKWHU� LQWH-
ressanter. Volgens hem is een type niet zozeer een vorm om te imiteren of  te kopiëren, 
maar is het een object dat een bepaald idee of  gedachte kan uitdrukken. Type als iets 
abstract en conceptueel, eerder dan iets concreet en letterlijk. In diezelfde periode doceert 
Jean-Nicolas-Louis Durand aan de école polytéchnique in Parijs. Hij stelt voor om nieuwe 
types—hoewel hij het woord type zelf  nooit gebruikt—te introduceren als antwoord op 
de veranderende maatschappij en nieuwe stedelijke condities. Voor Durand hebben types 
in de eerste plaats een didactisch nut. Tijdens de verlichting en de snelle ontwikkeling van 
de burgerlijke architectuur, hielden architecten en denkers zich bezig met het ontwikkelen 

1 Quatremère de Quincy, A. (1825). 
Dictionnaire historique d'architecture 
comprenant dans son plan les notions 
historiques, descriptives, archéologiques. 
Parijs, A. Le Clère. 
 
,Q�GH�RULJLQHOH�GHÀQLWLH�WUHNW�
Quatremère een parallel met 'het 
model' binnen de kunsten: "On en use 
aussi comme d'un mot synonyme de 
PRGqOH�TXRLTX
LO�\�DLW�HQWUH�HX[�XQH�
différence assez facile à comprendre. 
Le mot type présente moins l'image 
d'une chose à copier ou à imiter 
complètement que l'idée d'un élément 
qui doit lui même servir de règle au 
modèle [...]Le modèle entendu dans 
O
H[pFXWLRQ�SUDWLTXH�GH�O
DUW�HVW�XQ�
objet qu'on doit répéter tel qu'il est le 
type est au contraire un objet d'après 
lequel chacun peut concevoir des 
ouvrages qui ne se ressembleraient 
HQWUH�HX[��

conventies blootleggen 

STATEMENT XI
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van prototypes voor nieuwe programma’s die ontstonden. Durand wilde deze ‘prototypes’ 
voor een groter publiek, in de eerste plaats zijn studenten, bereikbaar maken zodat ze op 
grotere schaal en op plekken waar architectuur ‘nog minder ontwikkeld’ was konden ingezet 
worden.

-H�]RX�NXQQHQ�VWHOOHQ�GDW�'XUDQG�GH�GHÀQLWLH�YDQ�4XDWUHPqUH�GH�4XLQF\�RP]HW�LQ�HHQ�FDWD-
logus van ontwerp-diagrammen, aangepast aan de randvoorwaarden op concrete sites.3 De 
GHÀQLWLH�YDQ�4XDWUHPqUH�GH�4XLQF\�LV�GRRU�GH�JHVFKLHGHQLV�PHHUGHUH�PDOHQ�ZHHU�RSJHSLNW�
en aangepast en geldt als basis doorheen de snedes die we hier maken.

Giulio Carlo Argan diept het onderzoek naar typologie verder uit in ‘On the Typology of  
Architecture’, een artikel dat in 1963 in het tijdschrift Architectural Design verscheen en waar-
naar vaak verwezen wordt in hedendaagse verhandelingen over typologie.4 Hoewel Argan 
verder bouwt op het type als drager van een idee, waarmee hij Quatremère volgt, wordt hier 
een belangrijke nuance aan het debat toegevoegd. Volgens hem bevat een typologie geen 
esthetische kennis, maar enkel informatie over wat voordien gebouwd is in de geschiede-
nis van de architectuur. De waarde van het type ligt niet meer in een soort ideaalbeeld, 
het wordt een aanpasbare tool. Argan stelt dat er pas sprake is van een type wanneer een 
aantal bestaande gebouwen vormelijke—geen esthetische—en functionele gelijkenissen 
vertonen, zodat ze in een reeks van varianten kunnen geplaatst worden De kritische snede 
die Argan hiermee door het debat maakt is cruciaal. Nieuwe types kunnen ontdekt worden, 
HQ�EHODQJULMNHU�QRJ��GH�UHHNV�YDQ�JHERXZHQ�GLH�HHQ�W\SH�GHÀQLsUHQ�NDQ�DDQJHYXOG��HQ�]HOIV�
overstegen worden. Meer nog dan bij Durand, waar de catalogus van mogelijke bouwstenen 
al vast ligt, pleit hij tussen de lijnen voor het inzetten van een type als ontwerptool. De 
architect reageert op een reeks gebouwen en stelt zich op die manier op als mediator tussen 
de geschiedenis en hedendaagse problematieken.

Dit brengt ons tenslotte bij een interessante connotatie van het woord type. Is een type 
SHU�GHÀQLWLH�W\SLVFK�HQ�PRHW�HHQ�W\SH�W\SLVFK�]LMQ"�3HWHU�&DUO³GRFHQW�DDQ�GH�$$�VFKRRO��
diploma 9 dat volledig aan typologie gewijd is—bespreekt deze vraag in het artikel ‘Type, 
)LHOG��&XOWXUH��3UD[LV·��+LM�LQWURGXFHHUW�KLHULQ�KHW�QHRORJLVPH�¶W\SLFDOLWHLW·�RP�QD�WH�GHQNHQ�
over conventies of  ‘raamwerken’ die vastzitten op typologieën en stuurt het debat zo in een 
nieuwe richting.5 Typicaliteit, aldus Carl, werkt in de architectuurtaal als een raamwerk van 
begrippen dat zorgt voor een wederzijds inzicht tussen het gebouw en de gebruiker. Dit 
wederzijds inzicht vereist elementen van herkenning. Het bestaan van types zorgt er met 
andere woorden voor dat we als architect niet bij elke confrontatie verplicht zijn een nieuwe 
taal te bedenken. Daarnaast schept ‘typicaliteit’ een inzichtelijk kader waarbinnen gecom-
municeerd kan worden. Het is dus volgens Carl mogelijk om accenten in een gebouw te 

2 Het beursgebouw is zo’n nieuw 
programma, mede ontwikkeld door 
DUFKLWHFW�&ODXGH�1LFRODV�/HGRX[�

3 Durand, J.-N.-L. (1802). Précis 
des leçons d'architecture données à l'École 
polytechnique. Paris, l'auteur.

4 Argan, G. C. (1963). On the Typology 
of  Architecture. Architectural Design 
33: 564-565.

5 Carl, P. (2011). Type, Field, Culture, 
Praxis. Architectural Design 81(1): 
38-45.
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leggen door elementen op een of  andere manier uit dat inzichtelijk kader te laten springen. 
Het is aan de ontwerper om deze accenten te leggen en zo de gemeenschappelijke agenda 
letterlijk te ontwerpen.

Als voorbeeld hiervan willen we een ontwerp van Neutelings Riedijk architecten voor een 
woonblok in Rotterdam aanhalen. ‘Sinds de invoering van de woningwet in 1901 bestaat de Neder-

landse stedenbouw uit het organiseren van woningbouwlocaties met een Berlagiaans gesloten bouwblok of  

met ondiepe schijfgebouwen uit de nalatenschap van van Eesteren’ zo stelt Neutelings vast. Door hun 
beperkte diepte valt er volgens hem met beide modellen echter weinig variatie en functie-
menging te maken. Neutelings heeft dus een typicaliteit in het type van het Nederlandse 
appartementsgebouw opgemerkt. Ze moeten allemaal een voor- en achterkant hebben op 
twee verschillend georiënteerde gevels. Vertrekkend van dit dwingend principe, dat vanuit 
het oogpunt van bezonning logisch is maar veel andere kwaliteiten uitsluit, ontwikkelde hij 
een gebouw dat noch schijf  noch bouwblok is, maar iets daar tussenin. Het resultaat is een 
knoestig gebouw in de vorm van een vertrapte kubus met ribben van 33 meter. Binnenin 
komt een grote holte vrij, waarrond de woningen zich organiseren en waar plaats is voor 
een collectieve functie, in dit geval een zwembad. Door de typicaliteit van het type in vraag 
te stellen ontstaat dus een nieuwe variant. Neutelings kaart hiermee een algemene proble-
PDWLHN�DDQ��QDPHOLMN�GH�VWHGHQERXZZHW�LQ�1HGHUODQG��HQ�PDDNW�GLW�RQPLGGHOOLMN�H[SOLFLHW�
door de typologie op een cruciaal punt te laten variëren. Belangrijk om te vermelden is dat 
de appartementen die hij ontwerp op zich conventioneel zijn, hier is namelijk geen inventie 
vereist.

De reden dat we typologie in dit manifest opnieuw opvoeren komt voort uit de overtuiging 
dat het werken via typologie sleutels bevat tot een kritische ontwerppraktijk. In tegenstelling 
tot Durand, waar type gaat over het knippen en plakken van een aantal vastgelegde elemen-
ten, moet het creëren van een type fundamenteel gaan over conventie en inventie. Voor 
Durand zit de inventie in de collage, of  de manier waarop portieken en trappen samenko-
men in een nieuw type. De catalogus van mogelijke elementen—en hun vorm—waaruit kan 
gekozen worden ligt vast en is dan de conventie. Vandaag moet type echter niet meer gaan 
over die vorm van de bouwstenen zelf. Bepaalde bouwstenen zijn volgens ons noodzakelijk 
om van een type te kunnen spreken. De vorm van die elementen ligt echter niet vast, daarin 
is de ontwerper vrij en kan hij inventief  zijn. Door op deze ‘typische’ vormen te gaan 
YDULsUHQ��NDQ�GH�DUFKLWHFW�HHQ�LQYHQWLH�H[SOLFLHW�PDNHQ�pQ�PHW�GH�RPJHYLQJ�FRPPXQLFHUHQ��
De collage van de verschillende elementen is dan in eerste instantie conventioneel via het 
type, de variatie op de bouwteen is de inventie. [jk]
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een kritisch project moet via een typologie en de herdenking ervan 

communiceren. Het valt dan uiteen in een leesbare architectuur van 

conventie en inventie, de parameters die bepalen waar de discussie 

over moet gaan. 

Kan architectuur nog dingen verzinnen? Er zijn twee kritische stemmen die in het huidige 
debat opvallen door hun radicale positie: Patrick Schumacher—die in een vorig statement 
RYHU�DXWRQRPLH�DO�HHQV�DDQ�ERG�NZDP³HQ�.HUVWHQ�*HHUV�YDQ�KHW�EXUHDX�RIÀFH�NJGYV�

Schumacher stelt dat architectuur continu moet blijven innoveren. Een constant drive forward 
is dé legitimatie en bestaansreden voor de architectuur, Alberti is hiervoor volgens hem het 
bewijs. Zoals Wright en Corbusier de machine omarmen als nieuwe bouwkunst, zo zegt 
Schumacher dat we inventie moeten omarmen als de ‘nieuwe weg’.1

Kersten Geers lijkt het tegenovergestelde te beweren. In een recent boek over architectuur 
als métier, stelt hij dat architectuur niet meer in staat is om nieuwe dingen te verzinnen. 
Architectuur is een dode taal, enkel uit de hercombinatie van elementen die al eens uitge-
vonden zijn ontstaat nieuwe architectuur. Als boutade stelt hij dus ‘nooit inventie’.2

Geers doet vervolgens een voorstel om de term ‘inventie’ door ‘intentie’ te vervangen. Een 
project gaat er volgens hem niet over om iets volledig nieuw of  vernieuwend te creëren, 
maar over het formuleren van intenties om iets wat al bestaat te herassembleren onder 
een andere vorm. Zonder in een semantische discussie over inventie en intentie te willen 
vervallen, zijn we ervan overtuigd dat de intentie van Geers in essentie raakpunten vertoont 
PHW�GH�GHÀQLWLH�YDQ�KHW�NULWLVFK�SURMHFW��+HW�HQJDJHPHQW�GDW�YROJHQV�*HHUV�H[SOLFLHW�NDQ�
gemaakt worden door bestaande elementen of  conventies te herdenken, is precies wat wij 
hier de inventie willen noemen.

Onze visie ligt dus ergens tussen die van Schumacher en Geers in: de architectuur kan nog 
dingen verzinnen, ze moet echter niet altijd verzinnen. Waar zijn dan precies inventies nodig 
en waar kunnen ‘goedwerkende conventies’ gebruikt worden? In statement XI stellen we 
dat je als ontwerper kan variëren op een type om op die manier een agenda, intenties of  
HQJDJHPHQW�H[SOLFLHW�WH�PDNHQ��

1 Schumacher, P. (2011). The Auto-
poiesis of  Architecture: A New Framework 
for Architecture, Wiley.

2 Riedijk, M (2010). Architecture as a 
craft. Amsterdam, SUN architecture 
Publishers.

geen inventies ?

STATEMENT XII
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Als canonisch voorbeeld plaatsen wij hierbij het ontwerp van Mies van der Rohe voor een 
ZRRQEORN�LQ�GH�)ULHGULFKVWUDƢH��=RDOV�+D\V�EHVSUHHNW�LQ�GH�]LMQ�Between Culture and Form 

zit de waarde van het project voor ons niet in de futuristische en innoverende sfeer die het 
oproept, maar in de manier waarop het project door een radicale herdenking van bestaande 
HQ�YDVWJHURHVWH�FRQFHSWHQ��HHQ�UHÁHFWLH�LV�RS�GH�PDDWVFKDSSLM�]HOI��'RRU�GH�JHYHO�UDGLFDDO�
te veranderen is de structuur van het gebouw niet meer van buitenaf  leesbaar. Toch spreekt 
Mies zich niet uit over hoe de structuur van het gebouw zou moeten veranderen, daar gaat 
volgens Hays het statement van Mies niet over. Mies houdt dus bepaalde conventies aan. 
De tweede inventie, het gebruik van glas, is op eenzelfde manier een middel om een positie 
in te nemen in het debat: met de uitgesproken andere vorm trekt het project zich los van 
]LMQ�RPJHYLQJ��GH�UHÁHFWLH�KHUGHQNW�GH�UHODWLH�WXVVHQ�JHERXZ�HQ�FRQWH[W�GRRU�HU�HQHU]LMGV�
in op te gaan en anderzijds een leegte te verbeelden. Dit is voor Hays het argument om 
te stellen dat het project zowel ‘resistant’ is als sterk verbonden met zijn omgeving.3 Voor 
ons was dit een tijdloos project dat aantoont hoe een doordachte vormelijke ingreep een 
argument kan zijn in een discussie over stedelijkheid en maatschappij—een debat dat de 
schaal van het project overstijgt.

,QYHQWLH�LV�QLHW�SHU�GHÀQLWLH�JHOLMN�DDQ�HHQ�QLHXZH�YRUP��PDDU�HHUGHU�DDQ�KHW�KHUFRGHUHQ�
van een elementen, het koppelen van belangen en het creëren van nieuwe symbioses. Van-
daag worden we om de oren geslagen met zogenoemde innovatie. Om de uitputting van het 
concept ‘inventie’ tegen te gaan, moeten we gerichter gaan ontwerpen. Dit manifest legt een 
hiërarchie op in de ontwerpbeslissingen die daartoe moeten genomen worden. De typologie 
is in dat opzicht een tool om zich niet te verliezen in een wild ontwerpen van bijzaken. Door 
op conventies te steunen, wordt een deel van het verhaal vanzelf  geschreven, hoewel de 
ontwerper niet verplicht is een traditionele vorm toe te passen. De hiërarchie vertaalt zich 
dus in een handleiding om te beslissen op welke elementen wordt ingezet. Deze hiërarchie 
komt—zoals reeds aangehaald in voorgaande statements—vanuit een gemeenschappelijke 
agenda4 en urgentie. Necessity is the mother of  invention. De architectuur moet dus zuinig 
maar gericht zijn met haar inventies. [jk]

3 Hays, H. (1984). Critical architec-
ture: Between Culture and Form in 
Perspecta, Vol. 21, Cambridge, Mass., 
MIT Press, p 21 
 
“Mies’ achievement was to open up 
a clearing of  implacable silence in 
the chaos of  the nervous metropolis; 
this clearing is a radical critique, not 
only of  the established spatial order 
of  the city and the established logic 
of  classical composition, but also of  
the inhabiting nervenleben. It is the 
H[WUHPH�GHSWK�RI �VLOHQFH�LQ�WKLV�FOHD-
ring- silence as an architectural form 
all its own- that is the architectural 
meaning of  this project”. 

4 De gemeenschappelijke agenda 
wordt meer uigesproken in  
statement I. 
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g e V A n g e n I s  A A n  d e  k u s t

Het is 17u, zijn shift zit er bijna op. De zee is onrustig, zoals tegenwoordig wel vaker het geval is. De schuimkoppen spatten 
tegen de muren alsof  ze het niet meer pikken buitengesloten te zijn en met hun woede geen blijf  weten. Over een halfuur 

worden de sluizen geopend en zal het zeewater, getemd door turbines en sluizen, weer langzaamaan de binnenkoer innemen. 
Het geeft iets rustgevend, bedenkt hij. Het geklots vermengt zich met roepende kinderstemmen en de geur van verse 

tongetjes. Het appartement van zijn moeke in Zeebrugge waar hij de regenachtige zomers gelaten onderging, de zoektocht 
naar schelpen waardoor een stukje strand de winter hielp overbruggen, maar vooral de kinderlijke verwondering en eindeloze 

fascinatie voor de gigantische blauwe vlakte die zich voor hem uit strekte.

door Maïté Martens
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t r I g g e r s

De troef  van de architectuur is dat ze vele 

instanties kan samenbrengen en zo een gemeen-

schappelijke agenda kan sturen. 

Het eerste punt van het manifest toont ons 
optimisme over architectuur. Architectuur 
heeft een troef, een kwaliteit, een meer-
waarde die in staat is om nieuwe situaties 
en condities te genereren. Bij het zoeken 
naar een geschikte voedingsbodem voor een 
ontwerpopdracht bleef  dit standpunt op de 
achtergrond zinderen. De zoektocht werd 
aangevat naar een problematiek die zowel op 
grote als kleine schaal doorwerkte. Hoe kon 
een concreet project een uitspraak doen over 
bijvoorbeeld een regio? Waar ligt de precieze 
wisselwerking tussen ontwerp en theorie? 
Via welke inventies kan een concreet project 
een discussie op grotere schaal sturen? Dit 
essay belicht hoe via ontwerp naar antwoord 
op deze vragen werd gezocht. Eerst wordt 
de noodzaak aangestipt die de aanleiding was 

1 Bomas, B., Budiart L. & Doepel, D., 
ea (2003) Naar zee! Ontwerpen aan de 
kust, Rotterdam, NAI

respectievelijke spelers aan vast hangt. Tot 
slot wordt teruggekoppeld naar het manifest. 
Het essay is een verduidelijking van hoe het 
ontwerp zich ontwikkelde, waar tussen de 
lijnen de beïnvloeding van het manifest kan 
worden gelezen

zee en kuststrook

De kust heeft altijd een grote aantrekkings-
kracht gehad, denk maar aan de gestage 
stroom mobilhomes die zich elk jaar op 
de snelwegen wagen richting campings en 
torenhoge appartementen. De eis om elk 
hun persoonlijk zicht op het blauw te hebben 
resulteerde in een ruimtelijk structuur die 
door stedenbouwers en architecten graag 
verguisd wordt. De ‘atlantic wall’, zoals ze de 
aanleunende reeks gebouwen die de dijken 
begrenzen spottend noemen, mag dan wel 
een prototype van de modernistische lijnstad 
lijken, vaak wordt ze gezien als een uitgehold 
en leeg decor voor een betekenisloos gekuier. 

Het is nog maar de vraag hoe de ruimtelijke 
structuur zoals ze nu bestaat toekomstige 
evoluties zal opvangen. Zo zal haar gebrek 
DDQ�ÁH[LELOLWHLW�HQ�XLWEUHLGLQJPRJHOLMNKHGHQ�
ongetwijfeld problematisch blijken. Afbreken 
die handel? De waarde en betekenis van 
het kustgebied staat nochthans ook zonder 
meer buiten kijf. Niet alleen als toeristische 
trekpleister, ook economisch en ecologisch 
biedt de kust grote potenties. Mensen willen 
de zee intenser beleven, schrijft een delegatie 
Nederlandse architecten in het boek Naar 
zee!.1 Dit betekent: meer zee, meer doorleefde 
zee. Moeten we op zoek naar een nieuwe om-
gangsvorm met zee en kust? Welke strategie 
wijst de weg?

We kunnen niet meer doen alsof  de opwar-
ming van de aarde een fabeltje is. De zee-
spiegel stijgt. De waterkeringsystemen zullen 

voor het kritisch project : de problematiek 
rond de ruimtelijke structuur van de kust 
en de mogelijkheden van een controversiële 
typologie als de gevangenis. Daarna wordt 
per ambitie besproken hoe dit vertaald werd 
in ontwerp en welke voordelen er voor de 
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niet voldoende zijn om het zeewater tegen te 
houden. Daarnaast zorgt de opwarming van 
de aarde ook voor een toenemende regenval 
in de polders. We moeten ontwerpen vanuit 
deze actuele problemen: hoe kan de ruimte-
OLMNH�VWUXFWXXU�RPJDDQ�PHW�GH�GHPRJUDÀVFKH��
ecologische en economische problemen 
die de kust te wachten staan. Zo vestigden 
bijvoorbeeld de laatste jaren meer en meer 
jonge gezinnen zich aan de kust.1 Dit naast de 
grote vergrijzing die de kust kenmerkt en de 
vele woningen die louter als tweede verblijven 
ZRUGHQ�JHEUXLNW��(U�RQWVWDDW�HHQ�GHPRJUDÀ-
sche spanning Waar moet als eerste op ingezet 
worden? Hoe moet worden omgegaan met de 

seizoensgebonden leegstand en hoe kan de 
economische groei van de havens gebeuren 
op een duurzame manier voor de nabijgelegen 
woongebieden?

Dergelijke problemen zijn niet beperkt tot 
België. Binnen dertig jaar zou 75 procent van 
de wereldbevolking binnen zestig kilometer 
van de zee leven, luidt de prognose van 
Unesco.3 De toenemende bevolking neemt 
steeds meer ruimte in en als we op een 
ondoordachte manier plannen, zal dit de druk 
op de kust als lijn nog sterker doen toenemen. 
Daarnaast zitten we met een toenemende 
hoeveelheid water. Als de dijken versterkt 
zullen worden op dezelfde manier zoals tot 
op heden, zal er geen ruimte zijn voor het 
overtollige water. De kust zoals ze nu is—de 
muur van appartementen waarachter zich de 
kleine polderdorpen verschuilen—zal onder-
lopen. Een nieuw kustmodel is noodzakelijk.

2 De Clerck, J. &Dudal R. ea. (ed.) 
(2011), Naar een visionaire woningbouw, 
Brussel, De Vlaamse Bouwmeestert-
weede noot

3 Bomas, B., Budiart L., Doepel, D., 
van Ewijk, D., de Graaf  J., van der 
Heijde, W., Lenger, C., Nienhuis, A. 
en Trancikova, O. (2003) Naar zee! 
Ontwerpen aan de kust, Rotterdam, 
NAI, p 7

ÀJXXU�ERYHQ��NDULNDWXXU�YDQ�KHW�
huidige toerisme aan de Belgische kust 
Steven Wilsens  
ÀJXXU�RQGHU��0$3�&�����+DUZLFK�WR�
Hoek van Holland and Dover Strait 
Future Commons 2070
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Verschillende projecten wijzen op de urgentie 
voor een meer geïntegreerde aanpak van 
zowel de stedelijke als de natuurlijke land-
schappen. Zo werden in A+ 236 De Kust, haar 
grondgebied en architectuur in vraag gesteld twee 
artikels gewijd aan de vraag, hoe we de zee 
zelf  en het achterliggende polderlandschap 
kunnen inzetten om de menselijke bezetting  
en de natuurelementen die er heersen in de 
juiste balans te brengen4. Zoals vooropgesteld 
in het manifest wordt onderzocht hoe via 
projectgewijze interventies een problematiek 
op grotere schaal kan worden aangepakt. 
CcASPAR, een collectief  geografen, archi-
tecten en andere academische onderzoekers 
verbonden aan de universiteit Gent, bespreekt 
als mogelijke oplossing de herinterpretatie van 
klassieke zeewerings- technieken. Ze stellen 
voor het hold the line-principe van de atlantic 
wall te vervangen door een gecompartimen-
teerde benadering waar ook plaats is voor 
getijdengeulen, sluizen en nieuwe landschap-
pen5. Het belangrijkste element bij CcASPAR 
is de vervanging van de benadering van de 
kust als een lijn, door die als een strook. Ook 

Future Commons, een theoretisch project 
onder leiding van onder andere Charlotte 

Geldhof, pleit voor een natuurlijke ontwikke-
ling van de kuststrook waar getijdengebieden, 
lagunes en andere ecologische systemen als 
waardevol gemeenschappelijk goed behandelt 
moeten worden. Dergelijke gebieden brengen 
als ‘commons’ voordelen voor de maatschap-
pij met zicht mee en moeten behandeld 
worden volgens hun collectieve waarde. Zo 
kunnen onder andere bossen voor biodiver-
siteit zorgen, zorgt infrastructuur voor het 
functioneren van de gemeenschap en kunnen 
windmolenparken energie leveren.6

Dit ontwerp werkt verder op de voorstellen 
van CcASPAR en Future Commons. Het 
stelt een nieuwe benadering voor waarbij de 
kust als strook plaats maakt voor de klimato-
logische vraagstukken. Daartoe wordt—net 
als in Future Commons 2070— ingezet op 
waardevolle elementen. Volgend scenario 
probeert de weg te wijzen naar een nieuwe, 
duurzame kust met ruimte voor het water.

ÀJXXU�ERYHQ��FRQFHSWVFKHWV�KROG�WKH�
lineprincipe, CcASPAR

ÀJXXU�SDJLQD�KLHUQDDVW��DDQ]LFKW�
Duinkerke, www.hetgeheugenvan-
nederland.nl

4 Contesse A. (2012) ‘Edito 236’ 
in A+236 De Kust: haar grondgebied en 
architectuur in vraag gesteld, juni- juli, Brus-
sel, ICASD, p 1

5 CcASPAR (2012) ‘Compartimen-
tering van de kust’ in A+236 De Kust: 
haar grondgebied en architectuur in vraag 
gesteld, juni- juli, Brussel, ICAS

6 Geldhof, C. (2009) ‘Voorzichtig 
met de Noordzee’ in Ruimte, jrg 1, nr 3, 
Antwerpen, VRP
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7 Manifestpunt VIII Een kritisch 
project verbindt belangen in een 
architecturale ingreep waardoor een 
nieuwe symbiose ontstaat.

 scenario: stedelijke structuur

Over de bestaande ruimtelijke structuur 
wordt een grid geprojecteerd waarin  de 
compartimentering van de zee-wering wordt 
opgenomen. De zones krijgen verschillende 
statuten afhankelijk van hun bevolkingsgraad, 
infrastructuur en ondergrond. Zo kunnen 
de verschillende commons die zich in de zone 
zouden bevinden ten volle benut worden. 
Tegelijkertijd met het grid wordt ook via 
knooppunten met een functie op grote 
schaal een grotere korrel geïntroduceerd in 
de kuststrook. Op die manier kunnen deze 

t A c t I e k

gebouwen—die we common sites noemen—als 
katalysatoren werken voor stedenbouwkun-
dige verandering, terwijl ze niet vanuit een 
tabula rasa gedachtengoed vertrekken. Met 
eerbied voor de omgeving waar ze worden 
geplaatst kunnen deze gebouwen een eerder 
maatschappelijke functie vervullen zoals 
omgaan met de vergrijzing, de noodzaak aan 
woningen, sociale huisvesting, ziekenhuizen 
en ook hernieuwbare energiebronnen. 
Doordat ze zich inschrijven in het grid en dus 
de stedenbouwkundige visie voor het hele 
gebied, vormen ze de identiteit van de nieuwe 
kuststrook. De common sites moeten duurzame 
synergieën zijn.7 De hierboven vermelde 
problematieken moeten gelinkt worden aan 
de te verwachten klimaatveranderingen. Een 
ZRRQFRPSOH[�NDQ�ELMYRRUEHHOG�JHFRPEL-
neerd worden met wateropslag ter voorbe-
reiding op noodsituaties. De noodzaak voor 
zorgcentra wordt gekoppeld aan een algemeen 
ziekenhuis die in zich verschillende manieren 
van transport verknoopt. Torens die boven-
aan windmolens plaatsen, kunnen voorzien 
in hun eigen energie. Ze kunnen verspreid 
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over de gehele kuststrook als merkpunten in 
het landschap staan en kunnen een netwerk 
van economie of  andere functies op grote 
schaal vormen. Er kan gekozen worden uit 
een catalogus aan modellen van common sites 
met een maatschappelijke functie, waarbij ze 
allemaal meerdere problematieken verbinden 
en er een voordeel uit halen.

case: gevangenis als motor

De gevangenis is een controversiëel gebouw.
Hoewel onmisbaar in een maatschappij, blijft 
ze volgens de publieke opinie best zo ver 
mogelijk van het gewone leven. Langs de 
andere kant is voor een goede reïntegratie een 
sterke link naar de gewone wereld belangrijk. 
Teveel geld mag zo’n ding ook niet kosten, 
want het zijn enkel de gedetineerden die 
GDDUYDQ�SURÀWHUHQ�HQ�GLH�KHEEHQ³ODDW�RQV�
eerlijk zijn—het toch maar zelf  gezocht. Een 
gevangenis zorgt voor discussie, wij zoeken 
naar hoe die discussie positief  kan worden 
omgebogen.

‘Een gevangenis is geen gebouw als een ander. 

We kunnen het als een instrument, een sym-

bool zien. Het is ook een leef- en werkruimte 

met heel bijzondere levensomstandigheden.’ 8

schrijft Gilles Béchet.  De sterk symbolische 
waarde zorgde in de loop van de tijd voor een 
aantal heel duidelijk herkenbare typologieën 
waar weinig werd vanaf  geweken. Audrey 
Contesse merkt in hetzelfde nummer van 
A+ verder op dat men voor de architectu-
rale vorm van bindende programma’s zoals 
gevangenissen, ziekenhuizen en verzorgings-
huizen dikwijls terug valt op vaststaande 
modellen.9 Het is natuurlijk vanzelfsprekend 
dat deze modellen een goede oplossing voor 
een moeilijke functie inhouden. Bepaalde 
problemen over controle en handhaving 
kunnen slechts op een aantal goede manieren 

worden aangepakt. Maar dat betekent niet 
dat het instituut ‘gevangenis’ in de loop der 
jaren niet geëvolueerd is, zoals de statische 
houding van sommige ontwerpen voor 
detentie-instellingen doet vermoeden. Het 
kritisch project stelt conventies die vergroeid 
zijn met een bepaalde typologie ter discussie. 

Zo kan een gevangenis naast een noodzakelijk 
kwaad ook werkelijk iets betekenen voor de 
maatschappij door energie en voedsel te pro-
duceren. Het instituut wordt zo letterlijk en 
ÀJXXUOLMN�YHUERQGHQ�PHW�GH�ZHUHOG�ZDDU�GH�
gedetineerden tijdelijk uit gebannen zijn. Het 
gebouw krijgt ook een zichtbare plaats binnen 
de ruimtelijke structuur van maatschappelijke 
functies—in tegenstelling tot de rest- of  twee-
derangsruimte waar het vaak toe veroordeeld 
was. Daarnaast biedt het nieuwe project van 
het detentie-gebouw een gelegenheid om de 
verroeste structuur te vervangen door een 
instelling gericht op de resocialisatie van de 
gedetineerde. Het beperken van de vrijheid is 
op zich een dergelijk zware straf  dat het kader 
waarin dat gebeurt niet nog verder depri-
merend moet werken—zeker wanneer het 
uiteindelijke doel de reïntegratie van een beter 
persoon is. Dagelijks wordt de gedetineerden 
geconfronteerd met hun situatie, wat zwaar 
weegt op hun gemoedstoestand. De gevange-
nis hoeft in zijn architectuur de afzondering 
niet nog verder te benadrukken. Er moet een 
evenwicht worden gezocht tussen de nodige 
veiligheid en de gevolgen van opsluiting voor 
de gedetineerden. 

8 Bechet, G., (2013) ‘De nieuwe 
gevangenis’ in A+239 Betekenis geven, 
december- januari, Brussel, ICASD

9 Contesse A. (2012) ‘Edito 239’ 
in A+239 Betekenis geven, december-
januari, Brussel, ICASD, p 1
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10  Dudal, R. ed. (2007), Architect/
Ontwerper/Onderzoeker? Casus ‘Mare 
Meum’: een oefening op de zee, Antwerpen, 
VAI, p 4

win-win: kust en gevangenis

De architect moet via zijn ontwerp verschil-
lende belangen of  problematieken met elkaar 
in verband brengen als momentum voor het 
kritisch project. Bij de keuze voor de locatie 
van een nieuw gevangenisproject—naar de 
opdracht van de regering om het stijgende 
plaatsgebrek in gevangenissen aan te pak-
ken—raadpleegt de architect de catalogus 
van common sites. Hij beseft dat de overstro-
mingsgebieden—de goedkoopste grond—een 
win-winsituatie kan zijn voor dit beladen 
thema. De grond is afgelegen en de inves-
tering is beperkt, maar de grond brengt ook 
voordelen met zich mee. Getijden kunnen 
energie opwekken en de typologie van de ge-
vangenis leent zich hier goed voor, zoals in de 
ontwerpbespreking duidelijk zal worden. De 
PRJHOLMNKHLG�YDQ�HQHUJLHSURGXFWLH�KHUGHÀQL-
eert opnieuw de relatie tot de maatschappij: 
het gebied is weldegelijk afgelegen, maar de 
ÀJXXUOLMNH�QDELMKHLG�GRRU�GH�IXQFWLH�LQ�GLHQVW�
van de maatschappij blijft bestaan.

In de inleiding van het cahier Architect/Ont-
werper/Onderzoeker? Casus Mare Meum: 
een oefening op de zee schrijft Katrien 
Vandermarliere het volgende: 

‘Enerzijds behandelt het cahier de rol van 

de architect als ontwerper en onderzoeker bij 

nieuwe uitdagingen zoals de opwarming van de 

aarde, (...). Een tweede thema is het belang van 

ontwerpmatig onderzoek voor de disciplines ar-

chitectuur en ruimtelijke planning. Hoe kun-

nen zij bijdragen aan politieke agendasetting 

en maatschappelijke discussies.’ 10

Dit is precies de poging van dit manifest 
en de cases die eraan verbonden zijn. Een 
zoektocht naar hoe we als ontwerper vandaag 
verantwoordelijkheid moeten opnemen om 
een aantal maatschappelijk relevante kwesties 
aan te kaarten. De voorgestelde case verbindt 

de noodzaak voor detentie-centra en hun 
problematisch statuut met de actuele bewust-
heid rond de kust. Op die manier ontstaat een 
hefboom waarbij het juist de combinatie van 
beide is die argumenten voor het project op-
levert. De gevangenis krijgt een meerwaarde 
in de maatschappij en haar dagelijkse werking. 
Tegelijkertijd wordt door deze uitgewerkte 
common site bewezen hoe de voorgestelde 
ruimtelijke structuur de ontwikkeling van de 
kust op duurzame wijze kan sturen. 

Tot slot kan de gevangenis ook een toe-
vluchtsoord worden—een safe haven—wan-
neer het stijgende water niet meer kan 
tegengehouden worden. Als de typologie 
al verschillende stedelijke elementen in 
zich op neemt om de relatie maatschappij- 
gevangenis te verbeteren—zoals hiervoor 
gesuggereerd—kan het gehele gebouw zich 
ontwikkelen tot een echte stad. De gevangenis 
is op een duurzame manier ontworpen zodat 
energieproductie en landbouw deels in het 
programma zijn opgenomen. De enclave die 
ontstaat kan een vorm van alle functies van 
stedelijk leven in zich opnemen. De gevange-
nis kan niet meer genegeerd worden: de 
gevangenis als plaats van hoop.

ontwerp van de gevangenis

Vanuit het manifest wordt vooropgesteld om 
vanuit een duidelijk herkenbare typologie te 
vertrekken. De typologie onthult zo op een 
eenvoudige manier wat de conventies en 
inventies bij dit kritisch project zijn. Vanuit 
het gevangeniswezen blijft de vraag naar een 
centraal controlepunt actueel. Daartoe lenen 
het panopticon-model en een kruisvormig 
gebouw zich het meest—nu reeds vaak 
toegepast in de bouw van gevangenissen. Dit 
ontwerp is opgebouwd uit vier vleugels, die 
elk een binnenhof  omsluiten.  Door twee 
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van de vleugels—die een deel van de cellen 
bevatten—verder uit het vierkante grond-
plan te schuiven, worden de verschillende 
identiteiten van de binnenhoven versterkt. De 
vleugels zijn daarnaast ook opgehoffen van 
de grond, waardoor de traditionele gesloten-
heid van het programma—zonder verlies qua 
veiligheid—herzien wordt. De relatie tussen 
de grond en het gevangenisgebouw is in een 
stedelijke omgeving vaak problematisch. Hier 
wordt door de afzondering en de verdiepte 
veiligheidszone een link met de omgeving 
mogelijk. De andere vleugels bevatten de 
ondersteunde functies zoals administratie, 
culturele ruimtes, ateliers en lesruimtes, opslag 
en onderhoud. Als laatste inventie op de 
klassieke typologie wordt de gemeenschap-
pelijke buitenruimte niet beperkt tot deze vier 
hoven, maar snijdt een forum, die de publieke 
functies verbindt, schuin door het gebouw. 
Op deze manier wordt aan de vraag voor een 
heldere en overzichtelijke structuur van het 
management voldaan, terwijl de verschillende 

sferen de beleving van het gebouw voor de 
gedetineerde veel aangenamer maakt. 

Het ontwerp verbindt de klimaatproblema-
tiek met een maatschappelijk programma. 
Het gebouw moet duurzaam zijn. Dat valt 
enerzijds te lezen in de bewuste omgang met 
het omliggend gebied, maar anderzijds ook 
in het zoeken naar andere manieren van ener-
gieproductie en andere ecologische inventies. 
Het gebouw bevindt zich in een niet nader 
bepaald getijden-zone. Dit toekomstig over-
stromingsgebied, een gevolg van de stijgende 
zeespiegel en andere milieu-problematieken, 
biedt een mogelijkheid om steunend op de 
getijden energie te produceren. Getijden-
energie gebruikt de betrouwbaarheid en 
continuïteit van de getijden om waterdebieten 
om te zetten in elektrische energie. Enerzijds 
kunnen turbines in werking worden gezet 
door de getijdenstroming, waarvoor zoveel 
mogelijk turbines naast elkaar en dwars op 
de stroming moeten geïnstalleerd worden. 
In dit ontwerp kiezen we om te werken met 
het getijdenverschil. Door het drukverschil 
tussen de opkomende zee en het water in 
een bassin worden turbines aangestuurd. Het 
verschil tussen eb en vloed aan de Belgische 
kust bedraagt vier meter, wat al een behoorlijk 
energiedebiet oplevert. Bij vloed staat het 
gebouw volledig in het water. Via een groot 
aantal ondergrondse turbines wordt een of  
meerdere van de binnenhoven, afhankelijk 
van de energie-vraag, gevuld. Het vullen zorgt 
ervoor dat de turbines draaien, we hebben 
dus een eerste fase van energieproductie. Bij 
eb worden de sluizen eerst gesloten en erna is 
er door het leegstromen een tweede fase van 
energieproductie. Vaak komt het tijdstip van 
deze twee energiepieken niet overeen met de 
behoefte van de gevangenis en maatschap-
pij. Om hieraan tegemoet te komen is de 
ruimtelijke buffer die noodzakelijk is voor 
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een gevangenis, vertaald in een energetische 
buffer. Rond de gevangenis ligt een vierde 
groot bassin dat even functioneel is als de 
omheiningsmuur doordat deze steeds deels 
onder water staat. Bij energiepieken kan de 
buffer volgepompt worden, zodat bij grote 
energievraag dit kan leeglopen en turbines 
aansturen. Daarnaast lenen de binnenhoven 
en de open ruimte op het forum zich perfect 
voor landbouwprojecten, zodat het gebouw 
deels in zijn eigen voedsel kan voorzien. Voor 
de gedetineerde is de aanwezigheid van de 
energiecentrale een unieke kans om interes-
sant werk te verrichten. Ook het produceren 
van voedsel en werken in de buitenlucht komt 
tegemoet aan de vraag naar meer diverse 
soorten arbeid in het gevangeniswezen. Door 
de productie heeft de gedetineerde ook de 
kans om iets terug te geven aan de maatschap-
SLM��GLH�RS�]LMQ�EHXUW�GDQ�ZHHU�SURÀWHHUW�YDQ�

de lagere kosten. Het overstromingsgebied—
die in eerste plaats restruimte leek—wordt 
nu een belangrijk en nuttig onderdeel van het 
stedelijk leven. Het binnenstromend water 
geeft de gevangenis tot slot een unieke iden-
titeit. De getijden zorgen voor een natuurlijke 
tijdsaanduiding. De sfeer in het binnenhof  
verandert wanneer water stijgt, de hoogte van 
de vleugels ten opzichte van het watervlak 
vermindert en het uitzicht vanuit de ruimtes 
op het binnenhof, en tevens ook de omge-
ving, is compleet verschillend. Het geheel van 
gevangenis is niet meer statisch, maar werkt 
op het ritme van de natuur. 

Een belangrijke ambitie in dit project 
is—naast het hersitueren van dit programma 
ten opzichte van de maatschappij—het 
gevangenisleven optimaliseren.  Vele stemmen 
in de wereld van de criminologie stellen dat 
kleine leefgroepen het succespercentage van 
de opsluiting verhoogt en de werklust van de 
bewakers drastisch doet stijgen.11 Het behoren 
tot een groep vormt namelijk de eerste stap 
voor het samenleven in de maatschappij en 
de kleinere groepen laat een veel menselijkere 
begeleiding door de bewakers toe. Door 
de reïntegratie in de maatschappij als een 
gefaseerde ontwikkeling op te vatten, wordt 
de vaak ervaren angst van de gedetineerde 
gecounterd. Daarbij kan ook in de gevange-
nis zelf, een aantal stappen van vrijheid 
worden opgebouwd naargelang goed gedrag 
en evolutie. Er kan een evenwicht worden 
gezocht tussen de nodige veiligheid en de 
detentieschade. In de gevangenis is er ruimte 
voor verschillende regimes. Zo zijn de cellen 
in de buitenste vleugels geschakeld in verschil-
lende leefgroepen terwijl in het hart van het 
gebouw een meer klassieke detentie-structuur 
gesitueerd is. Het beeld in de binnenhoven 
wordt sterk bepaalt door de passerelles die 
per verdiep de leefgroepen verbindt. De 

11  Beyens, K. en Jansens, F. (2009). 
‘Nieuwe tijden, nieuwe gevangenissen?’ 
in Oikos, issue 51, n. 4
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passerelles kunnen als stedelijke structuren 
ingenomen worden door de leefgroepen. 
Tussen de verschillende vleugels kunnen 
de gedetineerden in principe vrij bewegen, 
weliswaar gecontroleerd door de verschillende 
bewakersposten. De traditionele hiërarchie 
van de bewaker tegenover de gedetineerde 
wordt vervangen door een structuur die 
gericht is op reïntegratie en doet denken aan 
een normale maatschappij. 

We zijn op zoek naar hoe de gevangenis in 
symbiose kan leven met de maatschappij. Hoe 
vertaalt de nieuwe verhouding—die uit de 
vorige ambities komt—zich in een symboli-
sche geste? De gevangenis neemt een aantal 
nieuwe functies in zijn programma op die 
zowel een meerwaarde voor de gedetineerde 
als de maatschappij betekenen. De drempel 
tussen gevangenis en gemeenschap verlaagt 
wanneer er een kwalitatieve wisselwerking 
tussen de twee ontstaat. Het is in dit ontwerp 
dan ook belangrijk dat deze nieuwe verhou-
ding een ruimtelijke vertaling krijgt. Doorheen 
het gebouw slingert zich een forum die de 
verschillende synergieën verbindt. Het forum 
krijgt een publiek karakter, maar bevindt zich 
toch helemaal in de veilige omslotenheid 
van de gevangenis. Vanuit het midden van 
elke zijde van het gebouw is het forum voor 
bezoekers toegankelijk. Naast de publieke 
functies zoals de bezoekerszalen, een theater, 
VSRUWFRPSOH[��JDOOHULMHQ�HQ�UHFKWV]DDO��LV�HU�
op het forum ook plaats voor projecten van 
gedetineerden. Zo kan de structuur worden 
ingenomen met kraampjes waarop  producten 
van eigen kweek kunnen verkocht worden. 
Hoe verder de gedetineerde in het reïntegra-
tie-proces staat, hoe meer hij met de publieke 
straat geconfronteerd wordt. De serres op 
de groendaken van de cellulaire vleugels zijn 
bijvoorbeeld enkel toegankelijk van op de 
straat zodat goed gedrag beloont kan worden 

met meer vrijheid. Het forum is een plek 
waar stedelijke fricties in contact treden met 
gedetineerden die voldoende gevorderd zijn 
in hun reïntegratieproces.

Dat de gevangenis zowel energie als voedsel 
kan produceren en een vrij stedelijke struc-
tuur heeft, speelt verder in op het idee dat ze 
LQ�H[WUHPH�QRRG�DOV�FRPPXQH�HHQ�VDIH�KDYHQ�
voor zijn omgeving kan gaan betekenen. Op 
deze manier wordt de negatieve connotatie 
die vaak rond detentie hangt opgeheven en 
een nieuwe verhouding tussen de buitenwe-
reld en het gevangenisleven werkelijkheid. De 
gevangenis krijgt een nieuw statuut en toont 
hoe duurzaam om te gaan met afgeschreven 
gebieden.

besluit

Het manifest herschikt de agenda van priori-
teiten. Met deze case wordt aangetoond hoe 
de inventie van typologie een volledig nieuwe 
en hedendaagse interpratie van vastgeroeste 
concepten mogelijk maakt. Door een aantal 
elementen tegen het licht te houden en 
drastisch te herdenken krijgen ze een totaal 
nieuwe legitimatie. 

Het ontwerp staat model voor een nieuw 
statuut van de gevangenis en wil een alter-
natief  bieden voor de huidige tendenzen 
waar vooral economische belangen spelen. 
Daarnaast brengt het door zijn controversieel 
thema een tweede problematiek—die van 
de kuststrook—onder de aandacht. Dit wil 
niet zeggen dat de typologie onherkenbaar 
wordt. De strategische keuze om de vorm 
heel herkenbaar te houden toont dat het 
manifest realisme beoogt en wilt behouden 
tegen vergallopering in nieuwe willekeurige 
vormentaal.
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W o n e n  o P  e e n  e I n d H A lt e

Aan het begin van de 21e eeuw botst Vlaanderen stilaan op zijn ruimtelijke 
OLPLHWHQ��7HJHOLMNHUWLMG�YRRUVSHOOHQ�GHPRJUDÀVFKH�SURJQRVHV�HHQ�WRHQDPH�YDQ�
het aantal huishoudens met 13% voor 2030. De Vlaamse woningbouwproductie 

wordt nu uitgedaagd om deze evolutie te faciliteren. In dit ontwerp wordt de 
cruciale rol van de inplanting van het wonen uitgelicht en een alternatieve 

benadering voor de woonuitbreidingen geformuleerd.  

door Maxime Balcaen
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Aan het begin van de 21e eeuw heeft het wonen in Vlaanderen nood aan een update. Het twin-
tigste-eeuwse verkavelingsmodel en de verlinting, die in de vorige eeuw het Vlaamse landschap 
veroverden, zijn om allerlei redenen niet langer houdbaar. Op hetzelfde moment worden de 
nieuwe uitdagingen op vlak van comfortabel, energiezuinig en betaalbaar wonen steeds scherper 
geformuleerd. Ook de vraag naar sociale woonvormen kan niet langer genegeerd worden. Om 
tegemoet te komen aan deze en toekomstige behoeften is het naast de noodzakelijke politieke 
maatregelen en het vergaren van cijfermateriaal van belang om een productief  verbeeldend 
proces op te starten dat uitdrukking geeft aan de beoogde doelstellingen. Door aan ontwerpend 
RQGHU]RHN�WH�GRHQ�HQ�WH�YHUWUHNNHQ�YDQXLW�VSHFLÀHNH�UXLPWHOLMNH�FRQWH[WHQ��PHW�WHONHQV�QLHXZH�
kansen en belanghebbende actoren, is het mogelijk om nieuwe perspectieven te genereren die 
een integraal woonbeleid voor Vlaanderen kunnen inspireren en sturen. Dit project vindt zijn 
bestaansrecht in het voorstellen van een alternatieve woningbouwproductie voor Vlaanderen en 
in de discussie die het daardoor op gang brengt.

'H�VSHFLÀHNH�WULJJHU�GLH�DDQ�GH�EDVLV�OLJW�YDQ�GH]H�FDVHVWXG\�LV�KHW�LQ�PHL������JHSXEOLFHHUGH�
‘Eindrapport: Naar een visionaire woningbouw, kansen en opgaven voor een trendbreuk in 
de Vlaamse woonproductie’. Deze studie, in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester, werd 
uitgevoerd door Architecture Workroom Brussels1. De inleiding op dit document verwoordt op 
een treffende manier de primaire uitdaging waarmee Vlaanderen op dit moment geconfronteerd 
wordt.

Vlaanderen maakt vandaag een nieuw Beleidsplan Ruimte en een Woonbeleidsplan. Hierin worden 

GH� OLMQHQ�XLWJH]HW� YRRU�GH�NRPHQGH�GHFHQQLD��2S�KHW]HOIGH�PRPHQW�YRRUVSHOOHQ�GHPRJUDÀVFKH�

prognoses een toename van het aantal huishoudens met 13% tussen nu en 2030 en een verdere 

toename van het fenomeen van vergrijzing en gezinsverdunning. Als we veronderstellen dat elk 

bijkomend huishouden overeenstemt met één woning – hetgeen een onderschatting is als we weten 

dat er vandaag dubbel zoveel woningen worden gebouwd dan er huishoudens bijkomen – dan betek-

HQW�GLW�HHQ�EHKRHIWH�YDQ���������H[WUD�ZRQLQJHQ��'H�NHUQYUDDJ�LV�GXV�ZDDU�HQ�KRH�GH]H�KXLVKRXGHQV�

zullen wonen.2

'H�QRRG�DDQ�H[WUD�ZRQLQJHQ�GLH�KLHU�JHIRUPXOHHUG�ZRUGW�ELHGW�9ODDQGHUHQ�LQ�GH�QDELMH�
toekomst de kans om de ongebreidelde verstedelijking, waaraan het de afgelopen decennia ten 
prooi viel, een halt toe te roepen. Om dit te bewerkstelligen zal het formuleren van kwalitatieve 
alternatieven voor de huisvesting van cruciaal belang zijn. Om tot die kwalitatieve alternatie-
ven te komen dienen we rekening te houden met de problematieken die vandaag de dag het 
debat rond de Vlaamse woningbouwproductie beheersen, maar minstens even belangrijk is de 
aandacht die moet uitgaan naar de wooneisen die de Vlaming stelt. 

1 De studie verliep i.s.m. Pascal 
De Decker (docent van de Hoge-
scholen Gent en WenK St.-Lucas en 
onderzoeker verbonden aan het 
Steunpunt Ruimte en Wonen), Michael 
Ryckewaert (onderzoeker ASRO en 
eveneens verbonden aan het Steunpunt 
Ruimte en Wonen) en Dirk Somers 
(Bovenbouw architecten)

2 ([WUDFW�XLW�KHW�Eindrapport: Naar 
een visionaire woningbouw, kansen en 
opgaven voor een trendbreuk in de Vlaamse 
woonproductie. 
 
De cijfers zijn afkomstig van de 
Studiedienst van de Vlaamse Regering, 
SVR-projecties van de bevolking en de 
huishoudens voor Vlaamse steden en 
gemeenten, 2009–2030, 2 maart 2011

t r I g g e r



152

Om deze concrete ontwerp-opgave voor de toekomst aan te vatten werd in eerste instantie 
gezocht naar belangen en problematieken die zich op één of  andere manier verhouden tot het 
wonen. In hetgeen volgt zullen welgekozen uitdagingen aangewend worden als kansen en verder 
ingezet worden voor het ontwerp van een concreet project dat de ambitie heeft om de beno-
digde trendbreuk in gang te zetten. Het ontwerp wordt eerst geconceptualiseerd waarna het op 
een bestaande site wordt geïmplementeerd. Het hanteren van deze werkwijze laat enerzijds toe 
een model voorop te stellen dat voldoende abstractie bevat om op verschillende plekken in te 
zetten (of  door andere architecten gerecycleerd te worden), anderzijds stelt het ons in staat om 
een concreet projectvoorstel uit te werken dat door middel van beeld en plan communiceert en 
zo de aandacht van een groter publiek weet te trekken.
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Welke zijn de uitdagingen die momenteel op tafel liggen en hoe 
gaan we met al deze randvoorwaarden om in relatie tot de gestelde 

kernvraag, ‘waar en hoe?’. In hetgeen volgt zal het ontwerp en diens 
totstandkomingsproces uit de doeken gedaan worden aan de hand van 
de gekoppelde belangen, die zich bij een traditionele benadering van 
GH�9ODDPVH�ZRQLQJERXZSURGXFWLH�DOV�PRJHOLMNV�FRQÁLFWHUHQG�]RXGHQ�

voordoen.

mobiliteit

Sinds de wederopbouw van het patrimonium 
na de Tweede Wereldoorlog werden via 
verschillende wetten en steunmaatregelen de 
individuele woningbouw en eigendomsver-
werving gestimuleerd. Dit was onder andere 
mogelijk door forse investeringen in de aanleg 
en de verdere uitbouw van een uitgebreid 
wegennetwerk dat bijna geheel Vlaanderen op 
een relatief  goede manier bereikbaar maakte. 
Dit auto-georiënteerd beleid, in dienst van de 
ontplooiing van de welvaartstaat, had echter 
ook heel wat ruimtelijke en sociale gevolgen. 
Zo vond in die tijd onder impuls van het 
verkavelingsmodel de suburbanisatie volop 
ingang. Grote delen van de Vlaamse open 
ruimte maakten plaats voor nieuwe wijken 
met vrijstaande of  halfopen bebouwing. 
Daarnaast namen ook het autobezit, dat 
YRRU�JURWH�GHOHQ�YDQ�GH�EHYRONLQJ�ÀQDQFLHHO�
binnen handbereik kwam, en de daaraan 
gekoppelde verkeersdrukte in sterke mate toe. 
De ruimtelijke verspreiding die daardoor ont-
stond had ook op zijn beurt grote gevolgen, 
we reden steeds verder en grepen steeds vaker 
terug naar onze auto. In de periode tussen 
1970 en 2007 nam zo het aantal afgelegde 
voertuigkilometers toe met 234% en anno 
2012 werden ruim 62% van al onze verplaat-
singen met de auto uitgevoerd.3

De verkeerscongestie, die sinds 1990 gestaag 
toenam, doet nu bij velen de alarmbel 
rinkelen. We stellen vast dat alsmaar meer 

3 De cijfersgegevens zijn afkomstig 
XLW�%RXVVDXZ��.���=ZHUWV��(���:LWOR[��
F. (2009) ‘Mobiel Vlaanderen’, in: 
Vanderleyden, L., Callens, M., Noppe, 
J. (red.). (2009). De sociale staat van 
Vlaanderen 2009. Studiedienst van de 
Vlaamse Regering. Brussel.

YDQ�RQ]H�ZHJHQ�KXQ�PD[LPDOH�FDSDFLWHLW�
hebben bereikt en we met z’n allen vele uren 
HQ�HQHUJLH�LQ�GH�ÀOH�YHUVSLOOHQ��2P�GLW�WHJHQ�
te gaan lijkt hoog inzetten op een duurzaam, 
performant openbaar vervoersnetwerk een 
evidente strategie. In Vlaanderen blijkt dit 
HYHQZHO�HHQ�]HHU�FRPSOH[H�RSJDYH�GDDU�RQ]H�
verspreide verstedelijking moeilijk te verzoe-
QHQ�YDOW�PHW�GH�EHQRGLJGH�HIÀFLsQWLH�GLH�KHW�
openbaar vervoer aantrekkelijk zou maken als 
alternatief  voor onze wagen. Nu grijpen we 
jammergenoeg nog te vaak, met rede, terug 
naar het individueel transport. Willen we dit 
in de toekomst gaan vermijden dan moet de 
ontwikkeling van een performant vervoers-
netwerk gekoppeld worden aan een locatie-
beleid dat het wonen en zijn ondersteunende 
functies rondom de openbare vervoersassen 
concentreert.

Binnen het kader dat hier geschetst werd 
is de keuze gemaakt om te focussen op de 
eindhaltes van de Vlaamse tramlijnen. Deze 
termini zijn als het ware de ankers die de stad 
in tijd en ruimte op aanvaardbare afstand 
houden van zijn hinterland en vice versa. Op 
die manier beschikken deze plekken over een 
enorm potentieel binnen ons infrastructuur-
netwerk waar voorlopig al te weinig of  te 
eenzijdig wordt op ingespeeld. 

t A c t I e k
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Als we er enkele voorbeelden bij halen en 
deze analyseren dan bemerken we al gauw 
twee varianten van eindhaltes. Een eerste vari-
ant wordt gekenmerkt door zijn locatie aan de 
rand van een kern in het landschap.  Vele van 
deze termini zijn recentere ontwikkelingen 
die omwille van de draaicirkel van de tram en 
de benodigde ruimte voor parkeerplaatsen 
op deze groene plekken buiten de centra te-
rechtkwamen. Schoolvoorbeelden van dit type 
zijn terug te vinden in Melsele of  Boechout. 
Met zijn groene opsmuk en de nodige 
afwatervoorzieningen vertoont dit type sterke 
gelijkenissen met de carpoolparkings die we 
terugvinden langs onze Vlaamse snelwegen.

De andere variant, die bestempeld kan 
worden als de betere leerling van de klas, is 
de eindhalte die reeds intensief  benut wordt, 
zij het door een al te eenzijdige monotone 
ontwikkeling. Prototypes herkennen we in 
GH�HLQGKDOWHV�DDQ�)ODQGHUV�([SR�*HQW���GH�
wijk Luchtbal(Antwerpen) en te Merksem. 
Door de overmatige aanwezigheid van deze 
monotone stedelijkheid, die vaak als heel 
banaal wordt ervaren, lijkt het wonen hier 
geen plaats te hebben.
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duurzaamheid

Duurzaamheid, het modewoord bij uitstek 
van het laatste decennia, is dankzij zijn 
prominente aanwezigheid in het maatschap-
pelijk discours een dagelijks onderdeel 
geworden van de architectuurpraktijk. Toch 
kunnen we kritisch stellen dat deze kwestie op 
een verkeerde schaal geïmplementeerd wordt. 
We hebben als particulier of  praktiserend 
architect immers de keuze ‘hoe duurzaam’ 
we willen zijn en al te vaak komt dit neer op 
een budgetaire overweging. Op een grotere 
schaal hebben we echter niet langer de keuze, 
er moet concreet gehandeld worden met het 
oog op het behalen van gestelde doelen. Nu 
Vlaanderen op korte termijn (2030) wordt 
uitgedaagd om de bouw van 330.000 wonin-
gen te faciliteren ligt de kans om deze op een 
wezenlijk duurzame manier te realiseren voor 
het grijpen. Tijdens het ontwerp werd daarom 
op zoek gegaan naar een manier om vanuit 
het beleid de keuze voor duurzaamheid te 
maken en op die manier de verantwoordelijk-
heid niet langer door te schuiven naar de 
particulier. Hierbij werden enkele hulpvragen 
steeds in het achterhoofd gehouden.  

Hoe kunnen we alle nieuwbouw van de 
benodigde duurzaamheid voorzien?  
Hoe kan de verantwoordelijkheid, die nu 
enkel bij de bouwheer ligt, verschuiven naar 
een gedeelde verantwoordelijkheid?  
Hoe kan de overheid de handschoen 
opnemen in het duurzaamheidsstreven en een 
proactieve rol op zich nemen?  

Om een antwoord te formuleren op dit 
vraagstuk werd gezocht naar een directe link 
tussen het wonen en het beleid. Deze werd 
gevonden onder de vorm van het infra-
structuurnetwerk van nutsleidingen dat alle 

JHERXZHQ�LQ�9ODDQGHUHQ�RPVOXLW��'LW�ÀMQPD-
zig infrastructuurnetwerk is een rechtstreeks 
gevolg van de verspreide verstedelijking die 
in de 20e eeuw tot stand kwam. Zo liggen 
er vandaag de dag enkele honderdduizenden 
kilometer aan nutsleidingen in onze onder-
grond, die ieder huishouden tot op de stoep 
van zijn persoonlijke water-, gas- of  elektrici-
teitsaansluiting voorzien. Met de aangroei van 
verkavelingen en KMO zones komen daar elk 
jaar nog enkele honderden kilometers bij. De 
aanleg en het onderhoud van deze eindeloze 
en open netwerken kost Vlaanderen echter 
jaarlijks bakken geld. Bovendien wordt ook 
een deel van de ruimte geclaimd door deze 
infrastructuur en zijn grote hoeveelheden 
materiaal nodig om alle uithoeken van het 
territorium op een goede manier te ontsluiten. 
Om deze redenen schuift het ontwerp korte, 
gesloten circuits naar voor als alternatief  voor 
de hedendaagse distributienetwerken. Deze 
variant kan een belangrijke reductie betekenen 
van het aantal kilometers infrastructuur die 
Vlaanderen vandaag beheersen. Daarnaast 
gaat er door de beperkte lengte enerzijds 
minder energie verloren tijdens het transport 
en zullen de kosten voor aanleg en onderhoud 
lager uitvallen. Dit impliceert wel dat er lokaal 
energie geproduceerd moet worden, wat 
meteen een niet onbelangrijke ruimtelijke 
voorwaarde oplegt aan de inplanting van de 
benodigde woningen.
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het traditionele kerngezin, en de stijgende 
grond- en woningprijzen maken het boven-
GLHQ�ÀQDQFLHHO�PRHLOLMNHU�KDDOEDDU��2QGDQNV�
de gelijkaardige grootteorde7 van de vraag 
naar nieuwe woningen als na WO II moeten 
maatregelen zoals deze wet De Taeye in een 
hedendaagse situatie ten allen tijde vermeden 
worden. Dit wordt duidelijk wanneer we de 
330.000 benodigde nieuwe woningen plaatsen 
tegenover de nog 247.553 beschikbare 
bouwgronden8 die Vlaanderen nog telt. De 
Vlaamse Confederatie Woningbouw en de 
Vereniging van vastgoed-makelaars(BIV) 
pleit nu voor het versneld aansnijden van 
de reserve woonuitbreidingsgebieden, iets 
wat op hevig protest stuit. Onenigheden als 
deze zijn een wederkerend fenomeen in een 
sterk verdicht gebied als Vlaanderen waar op 
regelmatige basis verschillende ruimtelijke 
EHODQJHQ�LQ�FRQÁLFW�WUHGHQ��1LHW�]HOGHQ�
verschijnen dan ook artikels in de media die 
het verhaal vertellen van twee (of  meerdere) 
UXLPWHOLMN�FRQÁLFWHUHQGH�JURHSHQ��JDDQGH�YDQ�
een banale burenruzie tot de ongelijke strijd 
tussen de industriële multinational en het 
lokale buurtcomité. Vaak moet de ene voor 
de andere wijken wat tot ergernis en frustratie 
leidt bij de gedupeerden. Om in de toekomst 
]XONH�FRQÁLFWHQ�WH�YHUPLMGHQ�GRHQ�ZH�HU�
niet alleen goed aan om te verdichten, we 
moeten ook steeds meer belangen op elkaar 
te betrekken en zoeken naar symbiose in onze 
projectvoorstellen. De klassieke vrijstaande 
woning moet daarom als ideaalbeeld tegen-
wicht krijgen van  een reeks alternatieven 
die op een integrale manier rekening houden 
met de actueel heersende problematieken en 
uitdagingen zoals ruimteschaarste, stijgende 
energieprijzen, waterbeheer, betaalbaarheid, 
verkeerscongestie en vele anderen. Daarbij 
mag de kwaliteit van de woning en zijn omge-
ving echter niet uit het oog verloren worden. 
Het is geen of- maar een en-oefening. 

ruimteschaarste

In het dichtbevolkte Vlaanderen groeit lang-
zamerhand het besef  dat de open ruimte tot 
een schaars goed verworden is. Deze bewust-
wording wordt onder andere gesterkt door het 
verhardingscijfer en diens duidelijke evolutie. 
Was in 1976 nog slechts 7,2% verhard dan 
was dat in 2000 reeds 18,3%. Als men aan dit 
tempo verder plaveit en kasseit dan zal tegen 
2050 zowat 41,5% van alle Vlaamse gronden 
ondoorlatend zijn4. Naast renovatie en 
hergebruik5 wordt hoog inzetten op minder 
oppervlakte verslindende typologiën aanzien 
als één van de te bewandelen paden. Tot op 
heden blijkt dit echter moeilijk om te zetten 
in praktijk. Verdichting wordt nog al te vaak 
geassocieerd met matige appartementsbouw 
en het inleveren op de verworven vrijheden. 
Hier en daar steken toch een aantal mooie 
voorbeeldprojecten6 de kop op maar voor de 
doorsnee Vlaming blijft de individuele woning 
de standaard. Dit in grote getale nagestreefd 
woonideaal, dat mede bijdraagt aan de verdere 
homogenisering van onze leefomgevingen, is 
dankzij zijn ontegensprekelijke kwaliteiten een 
historisch gegroeid feit. Na WO II ontstond 
door de vernielingen en de bouwstop gedu-
rende de oorlog een acuut woningtekort. Om 
tegemoet te komen aan deze dringende nood 
en de wederopbouw te faciliteren schreef  
de toenmalige regering, onder impuls van de  
Vlaamse Christen Democraten, een nieuwe 
wet uit die voorzag in de subsidiëring van de 
bouw of  aankoop van een eigen woning. De 
gevolgen van deze wet laten zich vandaag de 
dag nog steeds lezen in het Vlaamse land-
schap. 
Recent bemerken we dat dit historisch 
gegroeide woonideaal om allerlei redenen 
aan vanzelfsprekendheid moet inboeten. Het 
fenomeen van de gezinsverdunning, met 
de minder prominente aanwezigheid van 

4 Poelmans, L., Van Rompaey, A., 
Batelaan, O. (2010). Coupling urban ex-
pansion models and hydrological models: How 
important are spatial patterns?. 104-105.

5 Terryn, E., Pisman, A., Verbeek, T., 
Geens, S., Allaert, G.(promotor) (2012). 
Slim ruimtegebruik, hoe kunnen we meer doen 
met minder ruimte? 
Deze studie werd uitgevoerd door 
TRITEL en de Universiteit Gent ter 
voorbereiding van het Beleidsplan 
Ruimte van de Vlaamse Overheid.

6 Van Herck, K., De Meulder, B. 
(2009). Wonen in meervoud. Groepswo-
ningbouw in Vlaanderen 2000- 2010. 
Amsterdam. SUN.

7 Het woningtekort na WO II wordt 
over het algemeen geschat op 200.000 à 
300.000 eenheden.  
 
Floré, F. (2006). Lessen in modern wonen: 
een architectuurhistorisch onderzoek naar de 
communicatie van modellen voor goed wonen 
in België 1945-1958. Universiteit Gent, 
Vakgroep ingenieurswetenschappen en 
architectuur. doctoraat. p.14

8 Bron: Register onbebouwde 
percelen.



158



159

W A A r  e n  H o e  b o u W e n ? 

inplanting

Door de mobiliteitsbelangen voor Vlaanderen 
te koppelen aan het duurzaamheidsstreven 
verkregen we twee sterke basisvoorwaarden 
die de inplanting van de benodigde woningen 
kunnen sturen. Enerzijds zoeken we naar een 
eindpunt in het openbare vervoersnetwerk 
van Vlaanderen, anderzijds zoeken we naar 
een plek die een lokale energieproductie 
toelaat. Door dit soort voorwaarden te stellen 
initiëren we een locatiebeleid voor het wonen 
waarmee een duurzamer verstedelijkingspro-
ces voor Vlaanderen wordt opgestart. We 
streven in de eerste plaats naar het bouwen 
op A-locaties, die naast de vooropgestelde 
voorwaarden ook nog over een aantal andere 
troeven beschikken.

Als casestudy wordt het Oost-Vlaamse Ever-
gem naar voor geschoven. Deze gemeente 
situeert zich ten noordwesten van Gent, 
grenst aan de industrie-as Gent-Zelzate langs 
het belangrijke zeekanaal Gent-Terneuzen 
en ligt tevens in het Gentse Houtland, een 
streek met typische natuurkenmerken die zich 
uitstrekt tussen Brugge en Gent. Evergem en 
zijn deelgemeenten tellen ruim 32.000 inwo-
ners waarvan ongeveer de helft in Evergem 
zelf  woont. Met de eindhalte van de Gentse 
WUDPOLMQ����)ODQGHUV�([SR���(YHUJHP�HQ�GH�
haven van Gent op korte afstand voldoet deze 
gemeente aan de gestelde basisvoorwaarden. 

Een kritisch project overstijgt zijn schaal door de reikwijdte van zijn 
problematiek. Het staat symbool voor een verzameling aan gelijk-

aardige plekken maar wordt toch concreet op een site bedacht. Door 
vanuit het kader van het manifest te starten en zo het wonen op de 
YRRUJDDQGH�VSHFLÀHNH�SUREOHPDWLHNHQ�WH�EHWUHNNHQ�EHNRPHQ�ZH�

enkele ruimtelijke voorwaarden die enerzijds het concreet ontwerp op 
een site toelaten en anderzijds een nieuw verhaal schrijven voor het 

wonen in Vlaanderen.

Daarnaast beschikt Evergem over een aantal 
H[WUD�WURHYHQ�]RDOV�HHQ�WUHLQVWDWLRQ��HHQ�JRHGH�
ontsluiting met de wagen(via de R4, E40 en 
E17)en werkgelegenheid(Centrum Gent, de 
haven van Gent en talrijke KMO zones). Al 
deze zaken zorgen er voor dat we Evergem 
als een A-locatie kunnen bestempelen binnen 
het voorgestelde locatiebeleid.

Om over te gaan op een concreet project-
YRRUVWHO�ZHUG�HHQ�ÀFWLHYH�ZHGVWULMGRSJDYH�
geponeerd: ontwikkel een vernieuwende 
woonomgeving voor de Gemeente Evergem 
die voorziet in een equivalent aantal units als 
er voor handen zijn in de woonuitbreidingsge-
bieden die Evergem rijk is.

Bouwen we verder op de analyse die onder 
de paragraaf  mobiliteit gepresenteerd werd dan 
ontstaan twee modellen voor het wonen op 
een terminus. Enerzijds hebben we het wonen 
op een eindhalte die zich in het landschap 
bevindt. Hier nemen de kwaliteiten van het 
ruraal wonen duidelijk de bovenhand. Ander-
zijds hebben we het wonen op een eindhalte 
te midden van een monotoon verstedelijkt 
landschap waar de woonkwaliteit eerder in de 
aanwezigheid van een resem voorzieningen 
moet gezocht worden. Gaan we uit van de 
verdere verstedelijking van Vlaanderen dan 
moeten deze openbare vervoersknoop-
punten een belangrijke rol opnemen in het 
toekomstige verstedelijkingsproces. Dit is 
mogelijk indien we én het wonen én zijn 
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ondersteunende grootschalige voorzienin-
gen, die het leeuwendeel van de monotone 
stedelijkheid vormen, implementeren op onze 
openbare vervoersassen. Daaruit volgt dat 
in het eerste model naast het wonen ook een 
hoop functies een plaats moeten krijgen, en in 
het tweede model het wonen en de daarvoor 
noodzakelijke woonkwaliteit moeten voorzien 
worden. 

grenzen

Door deze verschillende programma’s op één 
eindhalte te projecteren krijgen we te maken 
met erg verschillende belangen die zich maar 
moeilijk laten rijmen. Het wonen heeft in 
de eerste plaats behoefte aan rust, ruimte, 
licht en lucht. De nabijheid van verschillende 
voorzieningen wordt steeds als een pluspunt 
ervaren maar wanneer dit ten koste gaat 
van de nodige woonkwaliteit blijkt de keuze 
al gauw gemaakt. De grootschalige mono-
functionele ensembles daarentegen leven 
van de drukte en gehoorzamen enkel aan de 
economische wetmatigheden. Natuurlijk licht 
is voor hen een bijkomstigheid en elke vrije 
ruimte komt van pas om te bebouwen of  te 
parkeren. Om deze belangen alsnog te laten 
FRs[LVWHUHQ�HQ�HHQ�GXXU]DPH�V\PELRVH�WH�
verwezenlijken moeten we ons richten tot de 
eigen discipline en aan de slag gaan met de 
tools die de architect ter beschikking heeft. 
De conceptuele modellen die hiervoor tot 
stand kwamen worden daarom omgevormd 
tot een ruimtelijk model aan de hand van 
enkele basis ingrepen. 

Een eerste, centrale ingreep bestaat er in om 
te werken met een sterke grens die een binnen 
en een buiten schept. Afhankelijk van de site 
die men vooropstelt kan men vertrekken 

vanuit één van de twee vooropgestelde mo-
dellen waarbij de woningen als barrière tussen 
het verstedelijkte en het natuurlijke landschap 
komen te liggen. De woningen halen op die 
manier hun kwaliteit aan beide zijden van de 
grens die ze zelf  vormen. De natuurlijke zijde 
schenkt licht, lucht en ruimte, de stedelijke 
tegenhanger verstrekt de nodige diensten en 
voorzieningen. Het openbaar vervoer komt 
daarbij in de stedelijke ruimte te liggen. In het 
VSHFLÀHNH�JHYDO�YDQ�(YHUJHP��ZDDURS�KLHU�
gefocust wordt, overheersen de natuurlijke 
elementen. Om die reden wordt hier het 
eerste model als basis genomen. Indien men 
een ontwerp zou maken voor het andere 
uiteinde van de Gentse tramlijn 1, Flanders 
([SR��]RX�PHQ�PHW�KHW�WZHHGH�PRGHO�DDQ�GH�
slag kunnen.

densiteit

Volgens de Atlas van de woonuitbreidings-
gebieden in Vlaanderen telde groot Evergem 
anno 2012 zo’n 80ha aan gronden die in 
aanmerking komen. Projecteren we hierop 
een densiteit van zo’n 20 woningen per hec-
tare dan komen we aan een totaal van 1600 
woningen. Om een alternatieve woonontwik-
keling voor te stellen, die een  duurzame en 
kwalitatieve woonomgeving voor deze wo-
ningen faciliteert, wordt een terrein van 22ha 
uitgekozen. Deze site bevindt zich binnen 
het grootstedelijk gebied Gent waarvoor een 
woningdichtheid van 25 woningen per hectare 
voorop gesteld wordt. Met de ambitie om 
1600 woningen op 22 hectare te realiseren, 
zijnde 73 woningen per hectare, kan Evergem 
hier ruimschoots aan voldoen.  
Om deze vooropgestelde densiteit te 
bekomen voeren we twee ingrepen uit op het 
conceptuele model. Een eerste van deze twee 
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De afbeelding bovenaan de 
pagina geeft de beschikbare 
woonuitbreidingsgebieden 
(80ha) voor de gemeente 
Evergem weer. In de af-
beelding onderaan wordt 
een strategisch alternatief  
voorgesteld(22ha). 
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ingrepen bestaat er in de rand in verschil-
lende richtingen op te rekken. Op die manier 
ontstaan verschillende diktes in de woonwand 
die aanleiding geven tot een variatie in 
typologiegebruik.  
Een tweede ingreep beoogt een verticale 
stapeling van het wonen en alle functies die 
hun plaats hebben in de gangbare monotone 
stedelijkheid. De resulterende snede laat door 
zijn variërende dikte bovendien de implemen-
tatie van breed scala aan programma’s toe.9 
Een eerste gevolg van deze ingreep is het 
volledig vrijkomen van de binnenzijde. Het 
tweede gevolg is het naar beneden brengen 
van de vrijgekomen binnenzijde. Aldoende 
komen de woningen aan de buitenzijde terug 
op het maaiveld te staan zodat het recht-
streeks contact met het groen niet verloren 
gaat.

9 Hierop wordt verder ingegaan onder 
de paragraaf  Maatvoering.

SITEKEUZE

De site die hier voorgesteld wordt bevat reeds 
twee tramhaltes, namelijk Evergem ‘t Vurstjen 
en Evergem Brielken, de eigenlijke eindhalte. 
In een vroeg stadium van het ontwerp werd 
reeds besloten om een derde tramhalte op 
de site te incorporeren. Hiermee wordt 
geanticipeerd op een mogelijke ontwikkeling 
van het personentransport via waterwegen. 
Daar de site grenst aan het water van de 
Ringvaart en in verbinding staat met het 
kanaal Gent-Terneuzen lijkt het plausibel 
om in de toekomst pendeldiensten van en 
naar het werk via blauw verkeer te organi-
seren. Bedrijven kunnen op die manier het 
gebruik van het openbaar vervoer bij hun 
werknemers stimuleren. Door deze ingreep 
verkrijgen we drie haltes waarrond we de 
nieuwe woonontwikkelingen en de beoogde 
concentratie kunnen organiseren. Het project 
stelt in deze situatie voor om op elk van deze 
drie haltes het eerste conceptueel model toe 
te passen waardoor de site transformeert in 
een aaneengesloten groen landschap waarin 
de drie afzonderlijke ontwikkelingen hun plek 
vinden. Hierdoor zitten de nieuwe woningen 
aan de binnenzijde rechtstreeks op het open-
baar vervoer geschakeld en halen ze langs de 
buitenzijde hun leefkwaliteit. 

energie

Onder de paragraaf  ‘Duurzaamheid’ werd 
de ontwikkeling van alternatieve korte 
distributienetwerken beargumenteerd. In 
KHW�VSHFLÀHNH�JHYDO�YDQ�(YHUJHP�ZRUGW�HU�
gekozen om in de nabij gelegen haven van 
Gent zonne-energie op te wekken. Om dit 
te verwezenlijken werd binnen een straal van 
5km gezocht naar grote dak- en asfaltop-
pervlakten waarop we onze zonnepanelen 
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kwijt kunnen. Voor deze oefening werden 
de twee autoproducenten Volvo en Honda 
geselecteerd, samen goed voor een opper-
vlakte van om en bij de 900.000m². Indien 
(YHUJHP�]LMQ�JHPLGGHOGH�GHPRJUDÀVFKH�
aangroei van de laatste 20 jaar aanhoudt, wat 
overeenkomt met 281 inwoners per jaar, dan 
zou er jaarlijks zo’n 10 à 15.000m² dakopper-
vlak met zonnepanelen bezet worden om aan 
de energievraag van de nieuwe woningen te 
voldoen. Ook in omgekeerde richting kunnen 
we een verbinding opstarten. Het bedrijf  
Stora Enso, producent van krantenpapier, 
heeft twee warmte-krachtkoppelingen op hun 
site gebouwd. Hiermee wekken zij stoom en 
stroom op. Voor de werking van hun nieuwste 

WKK zijn zij nog op zoek naar 60.000 ton 
hoog-calorisch afval (biomassa en huishoude-
lijkafval komen hiervoor in aanmerking) als 
brandstof.

Binnen dit kader wordt de overheid een 
proactieve rol opgedrongen, van haar wordt 
immers verwacht dat ze het korte circuit tus-
sen de participerende bedrijven en de tramlijn 
tot stand brengt. Door deze nutsdistributie 
uit te lijnen op de tramlijn wordt het in de 
toekomst bovendien mogelijk om nieuwe 
ontwikkelingen langsheen deze openbare 
vervoersas op het korte distributienetwerk aan 
te takken.
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maatvoering

Om het wonen en zijn ondersteunende 
functies en diens structuren op elkaar af  te 
stemmen werd gekozen om één standaard-
maat voorop te stellen. Het hele project werd 
ontworpen op een grid van 8.1m. Het gebruik 
van deze maat mag hier niet beschouwd wor-
den als een inventie binnen het ontwerp, het 
betreft echter een conventionele afmeting die 
haar nut in het verleden al veelvuldig bewees 
en om die reden wordt ingezet. 

Een grid van 8,1 m, met kolommen van 60 
cm op 60 cm, leent zich in de eerste plaats 
vlot voor het parkeren van wagens, een 
wezenlijk onderdeel van het programma. Op 
een dubbele maat (16,2 m), met de kolom-
men naar binnen geplaatst, kunnen we op 
de meest economische manier oneindig lang 
en tweezijdig parkeren waarbij de afstand 
tussen de kolommen(7,5 m) telkens plaats 
ELHGW�DDQ�GULH�ZDJHQV��2S���[�����P�NXQQHQ�
we een ontsluitende weg organiseren met aan 
weerszijden van de rijbaan een pechstrook en 
centraal een voorsorteerstrook die het afslaan 
toelaat. Verder biedt de toepassing van dit 
grid de mogelijkheid om een breed scala aan 
ondersteunende functies te huisvesten. Super-
PDUNWHQ�RI �ERZOLQJEDQHQ��ÀWQHVVUXLPWHV�RI �
opslagloodsen, autogarages of  doe-het-zelf  
zaken, al deze programmas, die het merendeel 
van de monotone verstedelijking langsheen 
de Vlaamse steenwegen uitmaken, kunnen 

10 Voor een uitgebreidere achtergrond 
van deze maat en de toepassing ervan 
verwijs ik naar Architecture, absolutely 
critical: How to identify a promising New 
8UEDQ�&RQÀJXUDWLRQ"�$�PHWKRGLFDO�LQTXLU\�
put to the test., een tekst van Sven 
Verbruggen die voorlopig nog niet 
gepubliceerd werd.

met dit grid georganiseerd worden. Met een 
overspanning van 16,2 of  24.3 m kunnen ook 
VSHFLÀHNHUH�SURJUDPPD·V�]RDOV�HHQ�]ZHPEDG��
HHQ�ÀOP]DDO�RI �HHQ�EDVNHWEDOYHOG�PHW�WULEXQH�
geïntegreerd worden. 
Ook het wonen, dat in het gepresenteerde 
ontwerp zich bovenop deze functies kan nes-
telen, kan met dit grid georganiseerd worden. 
Met het grid als basisstructuur kan men met 
een vrij plan alle richtingen uit. Een verdere 
onderverdeling van 4,05 m en 2,7 m behoort 
tot de mogelijkheden.

Door de keuze te maken voor het 8,1 m grid 
en deze afmeting op zijn geldigheid te testen 
voor dit project kan men een veelheid aan 
programma bedenken dat zijn plaats zou kun-
nen hebben in dit ontwerp. De plannen die 
op de volgende bladzijden worden getoond 
hoeven daarom niet gelezen te worden als de 
weergave van één concrete invulling. Eerder 
moeten zij gezien worden als een illustratie 
van wat mogelijk is.

I n  P l A n  e n  b e e l d

Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden. Zo ook met architec-
tuur. Om dit voorstel voor een alternatieve benadering van de Vlaamse 
woningbouwproductie naar het niveau van plannen en beelden te tillen 

werd gekozen om één van de drie clusters te Evergem uit te werken. 
6SHFLÀHN�DDQ�GH]H�RQWZLNNHOLQJ�LV�GH�LQFRUSRUDWLH�YDQ�WZHH�RSHQEDUH�

vervoersmodi, namelijk de tram en de trein.

 





evergem

Het gebouw wordt door zijn maatvoering op een economische manier 
opgebouwd. Het grid van 8.1 m laat in de verzonken stedelijke bin-

nenruimte een economische ratio heersen. De functies die vandaag de 
monotone stedelijkheid vormen vinden allen hun plek in de structuur 

onder de woningen. Zij scharen zich rondom een enorm parkeerterrein 
dat tevens op de tramhalte geschakeld zit. Op zeldzame momenten 
wordt deze economische ratio doorbroken wanneer een occasionele 

markt, een Evergems bierfeest of  een heuse drive-in cinema georgani-
seerd wordt.

Rondom deze harde functionele ruimte wordt het wonen gefacili-
teerd. Deze laag wordt opgevat als een platform dat plaats biedt aan 

verschillende typologieën. Toekomstige bewoners kunnen samen met 
een eigen architect bepalen welke woonvorm het beste op hun noden 
inspeelt. Op die manier onstaat een amalgaam van rijwoningen, lofts, 

appartementen en beluiken dat zich verweeft met het groen. 

Deze twee werelden worden gescheiden door een gesloten wachtgevel 
en een functionele laag die het wonen van een aansluiting op het korte 
distributiecircuit voorziet. Op deze laag bevindt zich ook een parking 

die exclusief  voor de bewoners en hun bezoekers bestemd is.











174



175







178

Indien we de oefening maken voor het tweede model zouden deze beelden een mogelijke uitkomst 
kunnen zijn. Hierboven werd het wonen op een eindhalte in de monotone stedelijkheid ingeplant. 
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De voorzieningen bevinden zich hier rond de woningen terwijl de centrale ruimte fungeert als een 
oase van rust en groen die de woningen van de nodige kwaliteit voorziet. 





H e t  s t A d H u I s

Stadhuizen representeren een gemeenschap. Tot in de Middeleeuwen vonden er 
naast de hoorzittingen ook  volksvergaderingen en stadsfeesten plaats.  

Vandaag is nog maar weinig over van die oorspronkelijke betekenis, en worden 
stadhuizen stelselmatig vervangen door stadskantoren en administratieve centra. 

Via dit ontwerp wil ik onderzoeken of  er een hedendaagse variant van het stadhuis 
mogelijk is met eenzelfde soort rijkdom.

door Joris Kerremans
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schaal

Het was een strategische keuze om het 
manifest te ‘testen’ op drie verschillende 
bouwschalen. Statement IX van het huidige 
manifest tekende zich op dat moment al min 
of  meer af  in de ruwe versie: architectuur is 
‘seriewerk op maat’1. Via concrete ontwerpen 
wilden we stelling nemen binnen een proble-
matiek die verder reikt dan de site zelf. Op 
een gegeven moment kwam toen volgende 
vraag op tafel: kan je dan ook kritisch zijn 
door een woning te ontwerpen? Deze vraag 
stimuleerde ons om alledrie op een andere 
schaal te werken. Naast woningbouw—onder-
]RFKW�GRRU�0D[LPH³HQ�GH�¶[O�XLW]RQGHULQ-
gen’—de gevangenis van Maïté— represen-
teert het stadhuis de tussenschaal.

legislatuur

De tussenschaal wordt vertegenwoordigd 
door een zeer brede verzameling van gebou-
wen: jeugdhuizen, bibliotheken, culturele 
centra, enzovoort. Wat gemeente- en stad-
huizen binnen die groep van medium-schaal 
JHERXZHQ�H[HPSODULVFK�PDDNW�LV�GDW�]H�VWHHGV�
legislatuurgebonden zijn. Dit heeft twee grote 
gevolgen. Enerzijds is het als opdrachtgever, 
KHW�VWDGVEHVWXXU��PRHLOLMN�RP�HHQ�H[SHUWLVH�
op te bouwen over stadhuizen binnen de 
periode van een legislatuur. Anderzijds zal er 
op het moment dat de nood om te renoveren 

of  te bouwen zich aandient enkel worden 
nagedacht over de problemen die binnen de 
legislatuur moeten opgelost worden. Het is 
met andere woorden onmogelijk om beslis-
singen te nemen met een grotere draagwijdte 
dan de korte termijn.

Frictie

Het manifest zegt dat momenten en plekken 
van frictie als stimulans moeten aangegrepen 
worden voor een kritisch project.2 In dit geval 
vindt zo’n frictiemoment ongeveer om de 20 
jaar plaats, wanneer een stadsbestuur daad-
werkelijk over de renovatie of  nieuwbouw 
van het stadhuis moet beslissen. Deze situatie 
is om twee redenen geschikt als testcase voor 
het manifest. Ten eerste zouden we het korte 
termijn denken van een legislatuur kunnen 
overstijgen, door na te gaan of  er via de 
kennis van het manifest nieuwe of  andere 
parameters op tafel komen. Ten tweede heb-
ben we er zoals gezegd alle reden toe om aan 
te nemen dat stadsbesturen op zoek zijn naar 
]R·Q�VRRUW�NHQQLV�RI �H[SHUWLVH�

voorgangers

Twee onderzoeken zijn hier kort het 
vermelden waard. Het ene is een visionair 
project voor een gemeentehuis anno 1909 
door de gerespecteerde architect Anatôle de 
Baudot. Hij koos dit thema als agendapunt 
voor het ‘salon’ van dat jaar, een plek waar 

1 Zie statement IX, ‘Seriewerk op 
maat’ op pagina 97

2 Zie statement IV, ‘Zoeken naar 
frictie’ op pagina 85

t r I g g e r s

Naar aanleiding van de tussentijdse presentatie hebben we in januari 
het derde luik van de thesis opgestart: het ontwerp. Op dat moment 
hadden we ons al ingelezen in de literatuur—de body of  knowledge—en 

lag er een ruwe versie van het manifest op tafel. Het was duidelijk dat 
het ontwerpvraagstuk strategisch moest gekozen worden, aangezien 
het verdere verloop van het proces vanaf  dat moment door theorie én 
praktijk zou gestuurd worden. Wat heeft mij toen getriggerd om een 

ontwerp voor een stadhuis te maken?
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intellectuelen samenkomen om te debatteren 
over kunst en de maatschappij. Het andere 
is een boek uitgegeven in Londen in 2006 
door het Institute for Public Policy Research 
(IPPR) onder de titel ‘Reinventing the Town 
Hall’. Over een tijdspanne van een eeuw heb-
ben ze me inzicht gegeven in de huidige stand 
van het debat.

De belangrijkste conclusie van Baudot is 
vergelijkbaar met de reductie die ik hierboven 
heb gedetecteerd. Baudot noemt zijn project 
tactisch ‘en petit hôtel de ville’, hoewel het om 
een gemeentehuis gaat. Volgens Baudot was 
de toenmalige trend om enkel nog ‘mairies’ te 
bouwen, een meer bescheiden en goedkopere 
variant, een slechte zaak voor het instituut en 
het dorpsleven. Hij stelt dan ook voor om 
het programma terug op te blazen, desnoods 
GRRU�HU�H[WUD�SURJUDPPD³LQ�]LMQ�JHYDO�HHQ�
bibliotheek—aan toe te voegen.

‘Reinventing the Town hall- a Handbook’ is de 
neerslag van een ontwerpwedstrijd die vanuit 
de Britse overheid werd georganiseerd. De 

LQ]HW�LV�RP�HHQ�H[SHUWLVH�RS�WH�ERXZHQ�URQG�
KHW�VWDGKXLV��'H]H�H[SHUWLVH�]LW�QDPHOLMN�QLHW�
standaard in het beleid. Hier zijn de ontwer-
pers echter volledig vrij gelaten, waardoor een 
overkoepelend engagement ontbreekt. De in 
venties die op de typologie gebeuren schieten 
daardoor vaak in verschillende richtingen. 
Een bedenking die we tijdens een begeleiding 
maakten was dan ook om vanuit het manifest 
te onderzoeken of  een meer gerichte aanpak 
mogelijk was.

signatuur

Een vierde trigger tijdens het ontwerpen was 
de fascinatie voor de signatuur van het stad-
huis. Door meer op stadhuizen te gaan letten, 
merkte ik hoe bepaalde vormen, ruimtelijke 
ensembles en architectonische trucs steeds 
terug opdoken, hetzij vermomd in verschil-
lende stijlen.

Onderstaande ÀOPVWLOO uit het Hollywood-
drama The Fountainhead zorgt voor verduide-
OLMNLQJ��'H�ÀOP�LV�ORV�JHEDVHHUG�RS�KHW�OHYHQ�
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van Frank Lloyd Wright en vertelt het verhaal 
van een ambitieuze architect die ervoor 
kiest zijn idealen na te streven in plaats van 
compromissen te sluiten. In de bewuste scene 
VODDW�GH�KRUURU�HFKWHU�ÀQDDO�WRH��ZDQQHHU�GH�
jonge architect het ontwerp voor een strak 
kantoorgebouw op pilotis voorlegt, wordt 
achteloos een neo-klassieke gevel in beeld 
geschoven. ‘We want you to adapt your building 
like this.’ De architectuur mag hetzelfde 
blijven, er moet enkel een ander canon op 
gekleefd worden.

Door de situatie om te draaien ontstaat 
YROJHQV�PLM�HHQ�SDUDOOHO�WXVVHQ�GH�ÀOPVWLOO�HQ�
het manifest. Zoals uit de twee laatste 
statements moet blijken, dragen typologieën 
altijd een zekere bagage mee, een signatuur. 
Het komt erop aan om deze signatuur te 
herkennen, naar waarde te schatten en al dan 
niet opnieuw op een geslepen manier in te 
zetten in de herdenking van het type. 
Decoderen en hercoderen.3.

In de signatuur van het stadhuis zit onder 
andere: de dikke gevel, dikke wanden, de 
driedeling, een duidelijke voor- en achterkant 
en de sokkel. Deze signatuur is schaalloos: 
als het gebouw wordt opgeblazen, vindt een 
soort celdeling plaats. De centrale binnenkoer 
wordt dan verdubbeld tot twee centrale 
binnenkoeren, de dikke gevels worden langer, 
enzovoort. Dit impliceert dat de signatuur 
kan ingezet worden op verschillende schalen, 

wat me heeft gestimuleerd om de ontwerp-
opdracht op te splitsen in twee ontwerpen: 
een stadhuis voor Antwerpen (renovatie) en 
een gemeentehuis voor Berlaar (nieuwbouw). 
Het argument dat ik hiermee wil maken is dat 
de toepasbaarheid van een aantal principes 
onafhankelijk is van het scenario dat door 
het stadsbestuur gekozen wordt. Daarnaast 
was het voor de gemeente Berlaar nog niet 
helemaal duidelijk op welke site hun gemeen-
tehuis zou gebouwd worden. Tijdens een 
testpresentatie die ik in juni voor het schepen-
college gaf, kon ik via die schaalloze signatuur 
dus heel snel enkele varianten voorstellen die 
op verschillende sites in het dorp pasten.

3 Zie statement XI, ‘Conventies 
blootleggen’ op pagina 102 
en XII, ‘Geen inventies ?’ op pagina 
105
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dikke gevels, dikke wanden

de driedeling

signatuur is schaalloos
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reductie

Tenslotte was het belangrijk om te weten hoe 
hedendaagse stadhuizen ontworpen worden. 
Op relatief  korte tijd is er een verschuiving 
gebeurd in de noden en de omvang van 
gemeentediensten. Waar voldoende middelen 
voor handen zijn, wordt deze nood vertaald 
LQ�HHQ�¶HIÀFLsQWLH�VODJ·��7UDQVSDUDQWLH�HQ�
goed beheer zijn het codewoord. Dit heeft 
aanleiding gegeven tot een nieuwe variant 
van de stadhuis-typologie: het administratief  
centrum. 

Wat opvalt is dat de oude stadhuizen vaak 
blijven bestaan, louter voor een ceremonieel 

gebruik. Alles wat voordien als interne 
werking—back of  house—van de gemeente 
viel, verhuist dan naar de voorgrond in een 
nieuw gebouw. Het administratief  centrum 
heeft als type een nauwe verwantschap met 
het kantoor. Het neologisme ‘stadskantoor’ 
beschrijft dan ook accuraat waar het gebouw 
YRRU�VWDDW��HHQ�KHOGHU�HQ�HIÀFLsQW�RQWZHUS�
dat toelaat de dienstverlening op een goede 
manier te managen.

De reductie die als gevolg optreedt kan grof-
weg in twee schema’s onderverdeeld worden.
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Architectuur is seriewerk op maat4. Een 
kritisch project overstijgt zijn schaal door de 
reikwijdte van zijn problematiek. Het staat 
symbool voor een verzameling aan gelijkaardi-
ge plekken maar wordt toch concreet op een 
site bedacht. Dit statement uit het manifest 
YUDDJW�RP�HHQ�VSHFLÀHNH�VWUDWHJLH��*HQHULHNH�
en lokale parameters van het ontwerpvraag-
stuk moeten constant worden afgewogen. 
'DDURP�KHE�LN�HU�LQ�GLW�GHHO�¶WDFWLHN·�H[SOLFLHW�
voor gekozen om deze lokale parameters 
nog zoveel mogelijk afgedekt te houden. Zo 
kan ik focussen op ontwerpbeslissingen die 
verder gaan dan het ‘correct oplossen van een 
probleem’. Het is een soort script geworden, 

samengesteld uit fragmenten van het manifest 
en snippers uit het schetsboek.

Om de inzetbaarheid nog te verhogen, heb 
ik de twee mogelijke scenario’s uitgewerkt: 
renovatie en nieuwbouw. 

Er lopen drie rode draden doorheen het ont-
werpproces: conventie, signatuur en inventie.5 
De conventie moet begrepen worden als de 
kennis die in de hedendaagse variant van 
het stadhuis vervat zit: het stadskantoor. De 
signatuur daarentegen gaat over informatie 
die al veel langer door het type van het 
stadhuis wordt meegedragen. In hedendaagse 
stadskantoren is deze handtekening soms 

t A c t I e k

In de inleiding van dit boek stellen we een wisselwerking tussen 
manifest en ontwerp voorop. In wat volgt zal ik via schema’s verdui-

delijken hoe het manifest op cruciale momenten heeft bijgedragen tot 
het ontwerp. Welke inventies komen in het vizier wanneer het manifest 

leidend wordt?

4 Zie statemen IX, ‘Seriewerk op 
maat’ op pagina 97

5 Zie statement XI, ‘Conventies 
blootleggen’ op pagina 102 & 
statement XII, ‘Geen inventies ?’ op 
pagina 105
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nog amper traceerbaar. De inventie tenslotte 
wordt door de ontwerper toegevoegd.

Hoe verhoudt het manifest zich nu tot deze 
rode draden? Op de inventies staat in principe 
geen beperking. Ontwerpers hebben dus in 
eerste instantie de vrijheid om vanuit een 
buikgevoel bijvoorbeeld meer aandacht te be-
steden aan een groot landschapskantoor dan 
aan de centrale inkomhal. Door het manifest 
echter als leiddraad te gebruiken—als een 
VRRUW�H[SHUWLVH�YRRU�VWDGKXL]HQ�GLH�YDQGDDJ�
te weinig voorkomt—komt er een hiërarchie 
in het ontwerpproces. Via het manifest kan 

afgewogen worden waar de ‘niet-werkende’ 
conventies zitten en waar er zich dus een 
inventie van de ontwerper opdringt. Hierdoor 
ligt de focus op het hoogste prioriteitsniveau. 
Met andere woorden kunnen bepaalde beslis-
singen gelegitimeerd worden aan de hand van 
het manifest. Wanneer zich geen ontwerp-
prioriteit aftekent, kan geopteerd worden 
voor ‘goed-werkende’ conventies. Er komt zo 
HHQ�VRRUW�HIÀFLsQWLH�RI �GRHOPDWLJKHLG�LQ�KHW�
project, zonder dat de ontwerper daardoor 
afgeremd wordt, integendeel zelfs.

6 Zie statement V, ‘Grootste gemene 
deler’ op pagina 87

nieuwbouw &  
renovatie-scenario

Een nieuwe rijkdom

Nieuwe stadhuizen zijn vaak een reductie 
van wat ze ooit geweest zijn. Dit is logisch 
LQ�GH�HIÀFLsQWLHORJLFD�GLH�YHHO�VWDGVEHVWXUHQ�
nastreven. Een stadhuis moet vandaag staan 
voor een transparant bestuur, snelle adminis-
tratie, enzovoort. Ogenschijnlijk is de beste 
RSORVVLQJ�YRRU�KHW�YUDDJVWXN�GXV�HHQ�HIÀFLsQW�
kantoorgebouw met een vliesgevel. Deze 
WHQGHQV�GHÀQLHHU�LN�DOV�GH�KXLGLJH�FRQYHQWLH�

Ik wil deze logica hier echter in vraag stellen. 
Stadhuizen waren in het verleden beladen 
plekken en zijn dat volgens mij nog steeds. De 
eerste ontwerpvraag ligt bij deze op tafel: Hoe 
kan ik als architect opnieuw een soort rijkdom 
van het instituut opzoeken, terwijl meer en 
meer stadsdiensten buiten het centrum een 
nieuwe plek krijgen?

Zoals we ondertussen weten is deze evolutie 
niet nieuw. In 1909 stelde architect Anatole 
GH�%DXGRW�LQ�HHQ�ÀFWLHI �RQWZHUS�DO�YRRU�RP�
H[WUD�SURJUDPPD�DDQ�KHW�VWDGKXLV�WRH�WH�YRH-
gen. Hij merkt in de kantlijn wel op dat deze 
LQJUHHS�¶YDQ�GH�DUFKLWHFW�HHQ�JURWH�ÀQHVVH�HQ�
voorzichtigheid’ vraagt. 

Met het voorstel van Baudot zou perfect 
een hedendaagse parallel kunnen getrokken 
worden via statement V van het manifest, 
waarin we stellen dat het kritisch project 
als ‘grootste gemene deler’ verschillende 
problematieken moet verbinden.6 Met deze 
NHQQLV�LQ�KHW�DFKWHUKRRIG�EHJRQ�HHQ�H[WUD�
luik van mijn ontwerpvraagstuk zich stilaan 
scherper af  te tekenen: is het mogelijk om 
programma aan een stadhuis toe te voegen 
zonder de representativiteit en de werking 
ervan te ondermijnen?
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Hamburger

In de signatuur van het stadhuis vond ik de 
perfecte tool om met deze nieuwe gelaagd-
heid om te gaan: de hamburger. 

In de conventie is deze handtekening 
weggevallen, in zijn gereduceerde vorm heeft 
het stadhuis met andere woorden geen nood 
meer aan de driedeling. De stapeling wordt 
echter terug nuttig als we opnieuw op zoek 
gaan naar een soort rijkdom die vroeger in 
gemeentehuizen aanwezig was. 

In zijn boerenlogica schept de hamburger 
mogelijkheden om via stapeling meerdere 
problemen tegelijk te tackelen. De bodem 
organiseert het contact met de grond. De 
top is in hoogte en vorm onbeperkt en kan 
hierdoor een grote verscheidenheid aan 
programma’s huisvesten. De kern tenslotte 
ligt tussen bodem en top en wordt erdoor 
samengehouden. Ik omarm de hamburger als 
ontwerpinstrument voor het stadhuis omwille 
YDQ�]LMQ�ÁH[LELOLWHLW�HQ�XQLYHUVHOH�LQ]HWEDDU-
heid.

Als het kantoorblok de meest verengde vorm 
van het gemeentehuis symboliseert, is de 
hamburger de alle-terreinwagen.

Sokkel

De sokkel nodigt uit en is transparant. Bijna 
alle stadhuizen die ik onderzocht heb bezitten  
zo’n sokkel, opgevat als een reeks bogen. 
Hoewel de sokkel contact maakt met het 
maaiveld en dus ideaal is om een transparant 
bestuur te faciliteren, is hij meestal vol-
ledig gesloten en dient hij enkel nog om de 

raadzalen en vergaderruimtes op te tillen. Bij 
een renovatie zit er dus absoluut potentieel 
in het openstellen van de portieken, zodat 
de sokkel opnieuw geprogrammeerd kan 
worden. Voor het stadsbestuur alleen zou 
zo’n ontwerpvoorstel te ingewikkeld en te 
duur zijn. Op die moment wordt het manifest 
opnieuw nuttig. Door als ontwerper verschil-
lende spelers—met elk hun eigen budgetten 
en problematieken—te koppelen binnen een 
project, wordt de hefboom groter en kan zo’n 
ingreep wél gerechtvaardigd worden. 

Bij een nieuwbouw kan gevarieerd worden op 
het thema van de sokkel. Er zijn een aantal 
transformaties denkbaar. De sokkel kan bin-
nen in het gebouw bijvoorbeeld terugplooien. 
De uitnodiging werkt dan van twee kanten, 
binnen en buiten het gebouw. Automatisch 
ontstaat een nieuwe holte in het hart van het 
stadhuis. Half  binnen en half  buiten wordt 
deze holte mogelijk een verlengstuk voor 
evenementen die op het marktplein plaats-
vinden. Overdag brengt ze licht tot diep in de 
kern van het gebouw binnen.

Gezien de hedendaagse nood aan transparan-
WLH�HQ�HIÀFLsQWLH�LQ�VWDGKXL]HQ�LV�GH�VRNNHO�
ideaal om loketten en balies te organiseren. In 
een gebouw waar volgens de conventie enkel 
abstracte vergaderruimtes achter een glazen 
gevel gesuggereerd worden, kunnen nu 
bepaalde balies en kantoren strategisch 
getoond worden.

Dikke gevel

Stadhuizen hebben dikke gevels. Ze geven 
het gebouw een gewicht en een karakter. Wat 
het canon ook is, er zal altijd een marge in 
de gevel zitten die kan ingezet worden. Soms 
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wordt de gevel zo dik dat er in gecirculeerd 
of  zelfs verbleven kan worden. Hoewel de 
conventie deze dikte striktgenomen niet 
meer  nodig lijkt te hebben, kan ze ook in 
een nieuwbouw perfect dienst doen. Als 
YHUJDGHU�DONRRI��NRIÀH�QLV�RI �NRSLHHUNURFKW��
Ook de brandcirculatie kan perfect door de 
dikke gevel opgenomen worden. Zo ontstaat 
mogelijk een wandeling buiten het gebouw, 
een secundaire route van punt A naar B in de 
open lucht.

Het dak

Door het krimpen van het programma in 
oude stadhuizen, komt het dakvolume vaak 
leeg te staan. Zoals gezegd biedt dit de kans 
om nieuw programma in het stadhuis op te 
nemen. Op die manier wordt de hefboom, het 
vrijgemaakte budget, die bij een renovatiesce-
nario aanwezig is optimaal benut. Door het 
dak te programmeren komen dan verschil-
lende budgetten samen waardoor meer 
mogelijk wordt. In plaats van te kiezen voor 
GH�RJHQVFKLMQOLMN�PHHVW�HIÀFLsQWH�RSORVVLQJ��
worden op die manier belangen gekoppeld. 
De moeite die door het stadsbestuur sowieso 
moet genomen worden—ze willen namelijk 
renoveren of  bouwen—krijgt dan een bredere 
draagwijdte en kan lijden tot een win-win-
situatie.

Welke programma’s in aanmerking komen 
heb ik in mijn ontwerpen laten bepalen door 
de politieke agenda van desbetreffende ge-
meentes. Voor Berlaar kwam een jeugdhuis en 

theaterzaal in aanmerking, in Antwerpen een 
plek voor cultuur, beleidsvoering, achterka-
merpolitiek en contact met de burger

Kantoren

Voor de kantoren gebruik ik ‘goed wer-
kende’ conventies. De hiërarchie die door het 
manifest wordt vastgelegd, vraagt hier niet 
om speciale aandacht van de ontwerper, de 
kantoren moeten vooral functioneren.

Dikke wand

2P�GH�ÁH[LELOLWHLW�YDQ�KHW�QLHXZH�VWDGKXLV�
leefbaar te maken, moeten alle akoestische en 
thermische voorzieningen in de eerste plaats 
in orde zijn. Er zullen stille werkplaatsen 
moeten zijn, naast rumoerige ontmoetings-
plekken. Oudere stadhuizen zijn hier meestal 
goed op voorzien: door de massa van de 
structuur en de muren wordt het geluid goed 
geabsorbeerd. Wanneer een politiek kopstuk 
na een verkiezingsoverwinning in het stadhuis 
geïnterviewd wordt, gebeurt dat niet in het 
feestgedruis van de centrale hal. In de aanpa-
lende ruimte, die bijvoorbeeld door een open 
portiek van de centrale hal wordt gescheiden, 
zal het rumoer echter al snel wegsterven.

Hoewel hedendaagse constructietechnieken 
deze massa overbodig maken, lijkt het me 
opportuun om ook in de nieuwbouw met een 
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dikke wand te werken, hetzij in getranspo-
neerde vorm. In tegenstelling tot zijn oudere 
variant, is de nieuwe dikke wand geprogram-
meerd. Hij scheidt de centrale hal van de 
kantoorruimtes, en kan afwisselend door 
beiden geclaimd worden als donkere ruimte 
voor toiletten, archiefkasten, kopieermachi-
nes, berging, enzovoort. Tegelijkertijd kunnen 
alle thermische en akoestische voorzieningen 
binnen de wand opgelost worden.

Structuur

Ondanks de dikke wand en de dikke gevel 
kunnen de kantoren structureel eenvoudig en 
goedkoop opgelost worden. Er is een portiek-
systeem denkbaar, waarbij de kolommen, 
de draagstructuur in de dikke gevel en de 
tussenschotten van de dikke wand in één stuk 
terplekke kunnen gestort worden.

Campanile

In de signatuur van het stadhuis zit een toren. 
Vaak is die niet functioneel, er zit namelijk 
verder geen programma in. De conventie 
heeft zo’n toren niet meer nodig. Hij wordt 
echter opnieuw nuttig—onder de vorm van 
een campanile—als we verschillende belangen 
willen koppelen binnen het stadhuis. 

De campanile behoort tot het gebouw maar 
kan er los van blijven functioneren. Binnen 
de gedachte van de hamburger, waarbij nieuw 
SURJUDPPD�LQ�KHW�VWDGKXLV�FR�H[LVWHHUW��LV�GH�
campanile een autonoom circulatiesysteem 
tussen bodem en top. 

In zijn minimale vorm is de campanile slechts 
een trap, een verdikking in de marge van de 
gevel. Bij renovatie kan de campanile 
opgeblazen worden zodat nieuwe ruimte en 
programma ontstaat. functies die om 
praktische redenen of  bijvoorbeeld erfgoed-
waarde niet binnen het stadhuis kunnen 
plaatsvinden, worden dan naar buiten 
geschoven in de campanile.
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P l A n n e n  &  s n e d e s

De plannen tonen snapshots van een mogelijk scenario volgens de  
tactiek die hierboven werd besproken. De invulling werd deels bepaald 
op basis van de huidige politieke agenda. In Antwerpen zijn er loketten 

in de sokkel, een cultuurvloer in het dak en een geprogrammeerde 
campanile die de twee verbindt. In het nieuwbouwscenario voor 

Berlaar zitten de balies en kantoortjes in de sokkel, landschapskan-
toren, raadzalen en een kantine op niveau +1 en 2 en een jeugdhuis 
HQ�WKHDWHU]DDO�LQ�GH�NURRQ��'H�FDPSDQLOH�]RUJW�GDDU�YRRU�HHQ�ÁH[LEHO�

gebruik van de programma’s.
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antwerpen

anatomisch theater

vergadering

inkom cultuurvloer

kantoor cultuur

studentenadministratie

kantine

inkom

kelder

0m 10m

niveau 0: loketten in de sokkel

niveau +3: cultuurvloer
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berlaar niveau 0
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berlaar niveau +1 & +2



196

berlaar niveau +3
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berlaar snede
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s c e n A r I o

Voor het ontwerp van Berlaar werden een aantal scenariobeelden 
uitgewerkt in maquette.
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In het begin van dit boek stelden we ons de vraag waarom een manifest nodig was. Ten 
eerste; is er een intensievere symbiose mogelijk, waarbij we toch als ontwerper niet worden 
tegengehouden door het theoretisch luik en vice versa? En ten tweede; kunnen we zelf  een 
kader scheppen waarbinnen we, in tegenstelling tot het kader dat we de voorbije vijf  jaar 
aangereikt kregen, vanuit een overkoepelende ambitie of  engagement ontwerpbeslissingen 
legitimeren, zonder dat het ontwerp daardoor armer wordt? 

De symbiose tussen theorie en ontwerp werd in de tweede fase van de thesis duidelijk 
steeds sterker. De wisselwerking zorgde niet alleen voor scherpere uitspraken, maar ook 
voor gerichtere ontwerp-beslissingen. Zo kwam de thesis duidelijk in een stroomversnelling 
vanaf  het tweede semester,wanneer het ontwerpvraagstuk de bovenhand kreeg. 

Daarnaast vinden we dat we erin geslaagd zijn een ander kader voor onszelf  op stellen. 
Hierbij ontdekten we thema’s die voor ons tot dan toe onbekend terrein waren. Hierdoor 
is onze ontwerpervaring absoluut rijker geworden. Wat we in deze intensieve periode heb-
ben bijgeleerd, zal een invloed hebben op ons gehele oeuvre. De werkwijze en structuur 
van thesis en wisselwerking ontwerp en theorie, dwong ons veel vlugger knopen door te 
hakken, heeft ons een aantal ontwerptools aangeleerd, leerden we sterke argumenten te 
verzinnen en heeft ons het belang van retoriek doen inzien.

Volgens ons zit er veel potentieel in deze manier van werken. Ondanks het feit dat som-
mige van de aangehaalde problematieken onder de radar blijven binnen onze opmerking, 
verdient deze volgens ons een plaats in een studio. Dit is een kans om wisselwerking tussen 
theorie- en ontwerpvakken te versterken.  

Tot slot willen we wijzen op de mogelijkheden die een volgende fase voor de thesis kan 
hebben. Tot hier toe is de thesis niet publiek gemaakt, behalve de test-case voor het ge-
meentebestuur van Berlaar. Door in het Nederlands te schrijven—gekozen omwille van het 
belang van de nuances in de formulering—beseffen we dat de afzetmarkt beperkt is.  Toch 
menen we, dat het manifest—zoals ze nu op tafel ligt—een sterk begin is voor verder debat. 
Een toetsing aan andere meningen kan standpunten enkel verscherpen. Daarnaast hopen 
we met het manifest ook generatiegenoten te inspireren en aan te zetten tot een bewustere 
ontwerpmethodiek.

besluit


