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Inleiding
Gaat de mens als soort overleven?
Wat is ervoor nodig om de levenstandaard en het geluksgevoel 
van mensen op een niveau te krijgen, dat het een blijvende 
vrijheid van denken garandeert?
Een wereld waarin het hopen en geloven in de toekomst 
behouden blijft?
Het geloven in een wereld waarin we beter zorgen voor onszelf 
en onze nakomelingen?
Is er niet een manier om dit voor elkaar te krijgen?
In deze scriptie wil ik een onderzoek doen naar utopische 
ontwerpen en ideeën.
Ik geloof er in dat architectuur een bijdrage kan leveren aan een 
duurzame, gezondere samenleving.
Geloof ik in een utopie?

 
Hoofdvragen

Wat hebben de ontwerpen en ideeën van utopisch denkende 
architecten in de maatschappij teweeg gebracht?
Is het mogelijk dat architecten de wereld verbeteren?
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Nellis Zonne energie bij de Nellis 
luchtmachtbasis in de VS.



De utopieën
In 1516 schreef Thomas More (1478-1530) Utopia. De naam Utopia 
is waarschijnlijk afgeleid van de Griekse woorden ouk (“niet”) en 
topos (“plaats”) en betekent dus zoiets als “Nergensland”. Het 
boek Utopia beschrijft de samenleving op het fictieve eiland 
Utopia en de politieke, sociale en religieuze gebruiken van de 
eilandbewoners. Het is geschreven in de vorm van een gesprek 
tussen Peter Giles, Raphael Hythlodaeus en Thomas More zelf. 
Raphael Hythlodaeus, een filosoof en wereldreiziger, geeft een 
beschrijving van zijn bezoek aan het eiland Utopia. Volgens 
Hythlodaeus is Utopia de beste samenleving ter wereld, omdat er 
geen privé-bezit bestaat. Hierdoor richt iedereen zich op publieke 
belangen in plaats van eigenbelang.

Utopische gedachten zijn heel oud. Leon Battista Alberti en 
Leonardo da Vinci speculeerden al over een ideale stad. Antonio 
di Pietro Averlino (1400-1469) bekend als Filarete ontwierp de 
stad Sforzinda. Sforzinda was een reactie op de smerige steden 
in de middeleeuwen en is bekend als het eerste moderne 
stedenbouwkundige plan.
De droom van gebouwen die je een betere burger zouden 
maken bereikten een climax rond 1800 met de ontwerpen van 
de Fransman Étienne-Louis Boullée (1728-1799). Zijn ontwerpen 
zijn groots en autoritair. Hoewel er weinig ornamentiek aan 
zat, geloofde hij wel zeer in emotie als belangrijk aspect in de 
architectuur. Deze megalomane projecten zijn nooit gebouwd: 
hij zou een slavenstad een slavenstaat nodig hebben om de 
megabouwwerken te realiseren.

Kunstcriticus Robert Hughes publiceerde in 1980 het boek Shock 
of the New. In dit hoofdstuk ga ik in op een samenvatting van het 
hoofdstuk Trouble in Utopia uit Shock of the new.

Een Utopie is een onmogelijke werkelijkheid. De utopische 
gedachten waar ik me op wil richten spelen zich af in de twintigste 
eeuw, de tweede eeuw van de industriële revolutie.
Gedurende de gehele twintigste eeuw zijn tal van 
stedenbouwkundige voorstellen gedaan, die bij het mislukken 
daarvan een utopie bleken te zijn.
De opkomst van de industrie heeft de wereld veranderd en het 
maakt het nog verbazingwekkender door de relatief korte tijd 
waarin deze verandering zich heeft afgespeeld.
Utopische denkers geloven, dat kunst mensen kan veranderen. 
De kunst die dat het best zou kunnen doen is architectuur, want 
dat is de kunst waarin we leven.
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Sforzinda



In de negentiende eeuw leefden veel mensen in sloppenwijken.
De industrie die in opkomst was, lokte mensen naar de stad, maar 
wonen in de stad was geen pretje. Rookwalmen en fabrieken 
die hun afval direct in de rivier loosden, maakten de leefsituatie 
voor veel mensen erg ongezond. In die tijd had architectuur 
niets te maken met de ellende van de armen. Architecten 
bouwden paleizen voor de rijken, villa’s voor de bourgeoisie en 
ceremoniële bouwwerken voor de staat. Rond 1900 was er een 
groep getalenteerde architecten met een missie. Zij vonden, dat 
architectuur een symbool van ongelijkheid was en gedecoreerde 
architectuur nog meer. Het wantrouwen van deze groep had 
niets met esthetiek te maken maar met ethische belangen ten 
opzichten van de maatschappij.
 

boven: Étienne-Louis Boullée
Memorial_Newton

onder: Étienne-Louis Boullée
bibliotheque national
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Sociale ingenieurs

Twee belangrijke visionaire architecten zetten zich in deze tijd sterk 
af tegen het opkomend industrieel kapitalisme. Mario Chiatonne 
en Antonio Sant’Elia zagen zichzelf als sociale ingenieurs en wilden 
de technologie gebruiken om de cultuur te hervormen.
Ze namen deel aan een ideologische stroming, Het Futurisme. Bij 
de eerste tentoonstelling van Sant’Elia in Milaan (1914) schreef 
Sant’Elia zijn Messaggio:

“Berekening van de materiaalweerstand, de toepassing van
gewapend beton en ijzer sluiten een “ architectuur” in de
klassieke of traditionele zin uit. Moderne bouwmaterialen en
onze gemeenschappelijke begrippen zijn in generlei opzicht
te verzoenen met de disciplines van de historische stijlen... Wij
voelen dat wij niet langer mensen van de kathedralen en oude
vergaderhallen zijn, maar mensen van de Grand Hotels, de
spoorwegstations, de reusachtige wegen, de kolossale haven
de markthallen, de in licht badende winkelpassages, van de
stadssanering en krotopruiming. Wij moeten onze moderne stad
ex novo uitvinden en herbouwen als ware zij een tumultueuze
scheepswerf, bedrijvig, beweeglijk en allerwegen dynamisch, en
het moderne gebouw moet als een gigantische machine zijn. Liften 
mogen zich niet langer als eenzame wormen in trappenhuizen
verbergen, maar moeten zich als slangen van glas of ijzer langs
de gevels omhoog slingeren. Het huis van cement, ijzer en glas,
zonder gebeeldhouwde of geschilderde ornamenten, rijk alleen
in de schoonheid van zijn lijnen en vormen, uitzonderlijk ruw in zijn 
mechanische eenvoud, zo groot als de behoefte vereist en niet
zoals de stedelijke bouwverordeningen toestaan, moet oprijzen
langs de rand van een tumultueuze afgrond; de straat zelf ligt
niet langer als een deurmat op het niveau van de drempels, maar 
graaft zich verdiepingen diep de aarde in en vangt het verkeer
van de metropool op, die door middel van bruggen en zeer snelle 
transportbanden verbonden is met het oog op het noodzakelijke
vervoer.”

Helaas kwam hij om in de eerste wereldoorlog maar zijn beelden 
fascineren nu nog steeds. En zij inspireerden de modernisten in de 
veertig jaar na zijn dood.

boven: een moderne stad 
van Mario Chiattone (1891-
1957) 
onder: De nieuwe stad van 
Antonio Sant’Elia (1888-1916)
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Sant’Elia’s passie voor het speculeren over een toekomstige stad 
werd gedeeld door vele architecten in verschillende landen 
waaronder het Soviet Rusland van na 1917. Constructivistische 
ontwerpers als Konstantin Melnikov, Alexander Rodchenko en
Ivan Leonidov ontwierpen grote gemeenschapsruimten, enorme 
hallen en paleizen van de mensen, ook wel sociale condensators 
genoemd. Het beste voorbeeld van een sociale condensator is het 
Narkomfingebouw in Moskou gebouwd door Moisei Ginzburg.
(1892-1946).

Een sociale condensator zou volgens de constructivistische 
theorie een ruimte zijn die effect kan hebben op sociaal gedrag. 
Content van OMA uit 2004 beschrijft een sociale condensator 
als ‘geprogrammeerde lagen op een leeg terrein waarin de 
dynamische samenhang van activiteiten wordt aangemoedigd 
en door hun menging ongekende resultaten worden  bereikt.’ 
Volgens mij is dit een utopische beschrijving van een flat. Het 
verhaal is zoveel mooier dan de realiteit.

Narkomfingebouw 
Moskou (1932)
Moisei Ginzburg. (1892-1946).
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Al deze ideeën waren gebaseerd op de opkomst en het geloof 
in de machine. In de echte wereld kon men deze ontwikkeling 
van het modernisme het meest verwezenlijkt zien in Chicago. 
De architecten van Chicago kregen door een grote stadsbrand 
in 1871 een “schone lei”. Er was geen stadsplanning, daarvoor 
zorgde het Amerikaanse zakenleven. Bouw een woonblok waar 
je wilt en houd geen rekening met wie dan ook.

Staal

Tegelijk met het chaotisch groeien van Chicago, kwam een nieuw 
bouwprincipe op:  Het bouwen met stalen skeletten. Geen dikke 
muren maar stalen liggers met dunne vliesgevels en glas. Door 
deze lichte materialen konden gebouwen hoger worden. Deze 
nieuwe bouwstijl wordt gekend als de Chigagostijl en Chicago’s 
centrum was het eerste centrum van een grote stad dat was 
herbouwd in de termen van de nieuwe stijl.
De meester van deze stijl was Louis Sullivan. Sullivan was een 
Amerikaanse idealist en hij werd bekend als de eerste grote 
modernist. Het waren alleen niet zozeer de ornamenten waar 
Sullivan later om gekend zou worden maar om zijn structurele grid. 
Gebouwen van Sullivan als zijn Auditorium gebouw (1886) en het 
Carson Pirie (1899) gebouw waren talismannen van een nieuwe 
bouworde. In Europa was er verzet onder de architecten tegen 
deze Chicagostijl. Dat werd vooral veroorzaakt door zijn gebruik 
van nieuwe industriële materialen. De basis was het staal. Door staal 
als draagconstructie te gebruiken wordt het mogelijk om grote 
open en lichte ruimtes te creëren. Het verzet van de Europeanen 
was enigszins vreemd omdat er enkele tientallen jaren voordat de 
Chigagostijl ontstond al met staalskeletten was gewerkt in Europa. 
De eerste architect die staal als hoofddraagconstructie gebruikte 
was Henry Labrouste. Een van zijn teksten werd een slogan voor het 
functionalisme vijftig jaar na zijn dood. Vorm moet altijd passen bij 
zijn functie. De bibliotheek in Parijs Bibliothèque Sainte-Geneviève 
was zijn demonstratie gebouw. Dit profetische gebouw was zijn 
tijd ver vooruit, en vanaf 1850 is staal in architectuur een feit. 
Voorheen was het alleen gebruikt door ingenieurs bij bijvoorbeeld 
bruggen.

Beton

Het tweede moderne materiaal was gewapend beton. De eerste 
architect die het gebruikte voor iets anders dan een brug of een 
vliegtuighangar was Max Berg. Hij bouwde de Centennialhall in 
Wroclaw, Polen (1913). Toen het beton in de mallen uitgehard was 
weigerden de bouwvakkers de mallen weg te halen. Ze geloofden 
nog niet in de kracht van dit bouwmateriaal. Uiteindelijk moest 
Berg zelf de mallen weg slaan. Centennial Hall (1913) 

Max Berg (1870 – 1947)
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Glas

Het ultieme bouwmateriaal van Utopia is glas. Glas betekende 
transparantie, lichtheid, en durf. Glas is de essentie van de 
wolkenkrabber en de wolkenkrabber is de essentie van de moderne 
stad. De meester van het glas was Mies van der Rohe (1886-1969). 
Hij heeft kwantitatief niet veel gebouwd maar de gebouwen die er 
zijn, ontvangen nog steeds grote waardering van de hedendaagse 
architecten. De kristallen appartementencomplexen aan de 
Lakeshore Drive in Chicago staan voor perfectie. Rechte lijnen 
en heldere gedachten: Van der Rohe had een zeer goed gevoel 
voor proportie, verhoudingen en details. Van der Rohe geloofde 
in verlossing door glasarchitectuur. Terwijl andere architecten nog 
dachten in torens ontwierp Van der Rohe wolkenkrabbers zoals 
we die nu kennen. “Huid en botten, dat is architectuur”, zei hij. 
Hij zei ook dat hij alle esthetische speculaties, alle doctrine en het 
formalisme van de hand wees.. Van de Rohe had vreemd genoeg 
juist heel veel imitators die zijn ideeën en vormtaal als doctrines 
overnamen. Hij geloofde erin dat zijn gebouwen objectief waren, 
omdat ze voortkwamen uit de cultuur.

Carson, Pirie, Scott and 
Company Building (1899)
Louis Henry Sullivan 
(1856-1924)





Hij wilde massaproductie en prefabrikaten van zijn werk: “De 
individuele geest verliest zijn betekenis, zijn lot is niet langer wat 
men interesseert”. Van der Rohe droomde van een universele 
architectuur grammatica.
Maar van al zijn theoretische gedachten is er nooit een in praktijk 
gebracht. Geen van zijn gebouwen zijn ooit geprefabriceerd. Dat 
heeft te maken met dat hij een perfectionist was. De toleranties 
in zijn werk waren zo gering dat de massaproductie industrie 
het niet aankon. Vanuit zijn achtergrond was Van der Rohe erg 
begaan met ambachtelijke schoonheid. Hij wilde voor de industrie 
geen compromissen sluiten die afbreuk zouden doen aan de 
ambachtelijke perfectie die zijn gebouwen moesten uitstralen. 
Toen hij het Seagramgebouw ontwierp in New York, wilde hij 
geen staal of aluminium, maar het veel duurdere brons. Brons was 
donker en zo kon hij spelen met schaduwvallen en licht.
Het resultaat was verbluffend maar zeer kostbaar. De architect 
Philip Johnson(1906 – 2005) kon zich zijn perfectionistische meester 
goed herinneren. Johnson vertelt over het dogmatische denken 
van Van der Rohe toen hij hem hielp bij het ontwerpen van het
Seagram gebouw: 
“Van de Rohe geloofde in een ware bouwstijl. Zijn architectuur
stond dichter bij de waarheid dan wat voor architectuur dan 
ook. Zijn architectuur kon worden aangeleerd en toegepast door 
de eeuwen heen. Deze invloed heeft in zekere zin een slechte 
uitwerking gehad. Andere architecten die van der Rohe wilden 
volgen, zeiden tegen hun opdrachtgevers: “Ik doe de stijl van 
Mies, dat is makkelijker en dus goedkoper”. De dogma’s van Mies 
werden rechtvaardigingen voor goedkoopheid.”

Ik kan me voorstellen dat deze nieuwe bouwtechnieken mensen 
verbluften en fascineerden. Het geloof van Van der Rohe in 
een ware bouwstijl is mede te danken aan de natuurkunde. De 
wetenschap bewijst zichzelf steeds weer omdat het werkt: een
brug, televisie, of een hoog gebouw. Van der Rohe’s cultuur 
waar zijn gebouwen uit voortkwamen was de cultuur van de 
wetenschap. Het werkt allemaal, het is tastbaar en bestaat. 
Misschien dat utopisten de snelheid van deze praktiserende kant 
niet konden bevatten. Dat de mens in die tijd opeens in staat 
was tot het maken van gigantische wolkenkrabbers maakten 
architecten als van der Rohe misschien wel hoogmoedig.
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links: Seagrambuilding 
Chicago (1958)
Ludwig Mies van der Rohe 
(1886-1969)



Stedenbouw

Het toonaangevende beeld van de nieuwe stad werd niet zozeer 
bepaald door de goedkope gebouwen maar meer door de 
stadsplattegronden. Planologen zagen hun stad vanuit een hoog 
gebouw of een helikopter alsof ze naar hun tekentafel keken.
Wat bij veel gebouwen overeen kwam, was een soort obsessie 
voor sociale hygiëne. In de toekomst zou de mens zich niet meer 
begeven op straat of op marktpleinen, maar in grote torens die 
onderling verbonden waren door monorails. Voor ieder was er 
voldoende ruimte van waaruit alles gedaan kon worden. Alle 
steden moesten op deze manier gebouwd worden, zo ook de 
steden van Europa die de Eerste Wereldoorlog overleefd hadden. 
De steden zouden plat gemaakt en opnieuw herbouwd moeten 
worden. Het waren utopische ideeën voor enorme huizenblokken 
op een strak stedenbouwkundig grid. Groene velden tussen de 
gebouwen onderverdeeld door gigantische snelwegen. Deze 
ideeën vonden aanhang bij Duitse, Franse, Italiaanse en Russische 
architecten. De peetvader van al deze megalomane gedachten 
was de Zwitser, Charles-Edouard Jeanneret later bekend als Le 
Corbusier.
Zijn antwoord op de volgelopen moeilijk te controleren Europese 
steden was ‘de stralende stad’. Hij wilde ‘de witte wereld’ vieren. 
De wereld van helderheid en precisie. Het exact stapelen van 
glas als tegenhanger van de echte chaotische wereld.
Zijn gedachtegoed kwam duidelijk naar voren in Villa Savoye. 
Deze klassieker werd het toonbeeld van de internationale 
stijl. De principes van deze stijl werden uitgelegd tijdens de 
huizententoonstelling Weissenhofsiedlung in Stuttgart, Duitsland 
van 1927.
Aan deze tentoonstelling werkten o.a. ook Walter Grophius, Mies 
van der Rohe, Bruna Taut en Peter Behrens mee.

Het interessante aan de Weissenhofsiedlung is hoe ze er nu bijstaat. 
Maart 2009 ben ik er met een schoolexcursie doorheen gereden. 
Alle oorspronkelijke voordeuren zijn vervangen door andere. 
Mensen doen hun best om in deze huizenkloon tentoonstelling 
toch hun eigen stempel op het huis te plakken.  
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links: De starlende stad
Le Corbusier (1887-1965)

rechts: Weissenhofsiedlung
(1927)



Internationale stijl

De naam internationale stijl werd voor het eerst gebruikt door 
twee Amerikanen. Henry Russel Hitchcock en Philipe Johnson. 
Johnson onderschrijft het optimisme van die tijd: 

“Het was de illusie van de twintigste eeuw, de internationale stijl zou 
ervoor zorgen dat mensen een beter leven krijgen. Architectuur zou 
mensen verbeteren en mensen zouden architectuur verbeteren.  
Een belangrijk kenmerk van deze stijl was dat het een stijl was van 
volume in plaats van massa. Een huid om een frame, opgetild 
van de grond, zodat er een zesde kant ontstond. Doordat de 
onderkant in het zicht kwam benadert men het huis als een 
volumetrisch object. Raamlinten zoals Le Corbuisier die maakte 
waren niet mogelijk als het huis van massa’s bakstenen gemaakt 
zou zijn. Het zou instorten. Stuuk was een licht materiaal dat voor 
iedereen te krijgen was en een echt internationale stijl huis was 
aan de buitenkant voorzien van wit geschilderd stuukwerk. Het 
makkelijkste principe van de internationale stijl was het weglaten 
van het ornament”

Volgens Johnson was dit zo makkelijk, omdat het te duur was en 
omdat er simpelweg geen vaklui meer beschikbaar waren die dit 
konden. Als je geloofde in volume en niet in massa was het ook 
raar om hoeken op gebouwen te plaatsen dus alles moest plat
zijn.
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Villa Savoye (1931)



De internationale stijl vindt zijn oorsprong in het Bauhaus, een 
nieuw soort kunstacademie. Gestart in Weimar en later verhuisd 
naar Dessau. Het Bauhaus stond voor het overdenken van allerlei 
fabrieksmatig gemaakte objecten. Het ging niet zozeer alleen om 
gebouwen maar om alle productvormgeving. In de korte vijftien 
jaar dat het Bauhaus bestond had deze school het Europese 
ontwerp getransformeerd. Het Bauhaus was een centrum van 
mannen en vrouwen die cultuur wilden hervormen, geleid door 
industriële processen. De oprichter was Walter Gropius (1883 –
1969). Hij had op jonge leeftijd al een duidelijke ambitie voor ogen. 
Toen hij 1907 voor Peter Behrens werkte zag hij hoe Behrens een 
totaalconcept ontwierp voor de elektronica gigant AEG. Behrens 
ontwierp hun fabriek, de catalogi en het briefpapier. In die tijd 
was dit uniek en Behrens kwam dichterbij dan wie dan ook om 
een algehele stijl te ontwikkelen gedoeld op massaproductie van 
een scala aan industriële producten. Met het Bauhaus maakte 
Gropius het mogelijk om een totale kunst vorm te volgen waar
alle disciplines onder een dak zaten. 

Het Bauhaus manifest:
‘Laten we een nieuwe stroming ambachtslieden maken, waar 
geen barrière meer is tussen vaklieden en kunstenaars. Laten we 
samen bouwen aan een nieuwe structuur voor de toekomst. Een 
structuur die architectuur, schilderijen en sculpturen omarmt als 
een eenheid. We zullen allen naar de hemel rijzen als een kristallen 
symbool van een nieuw geloof .’

links: Het Bauhaus manifest

rechtsboven: Een raamlint 
van het Bauhaus in Dessau.

rechtsonder: Verlichting in 
de aula van het Bauhaus.

Alles is ontworpen!
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In de optiek van het Bauhaus was het veel moeilijker een 
eersterangs theepot te ontwerpen dan het schilderen van een 
tweederangs schilderij. Op oude filmbeelden legde Gropius zijn 
ideeën over het Bauhaus verder uit:

“Iedereen moest een ambachtsworkshop doorlopen voordat 
hij/zij verder ging met architectuur. Sommige wilden door deze 
workshops niet eens verder met architectuur. Elke architect zou 
deze basis moeten hebben en dat zou vandaag de dag nog 
steeds moeten gelden. Het leven van een hedendaagse architect 
is nog steeds veel te theoretisch. De architect zit in zijn studio en 
tekent wat er uit zijn hoofd komt op papier. Als het ontwerp klaar is 
wordt het uit zijn handen gehaald en aan een leger werkmannen 
overgedragen. Nu mag het ontwerp niet meer veranderen. Dat 
is anders dan in de Middeleeuwen toen er bij de bouw aan een 
kathedraal hele volksstammen meewerkten. Mensen woonde 
om zo’n kathedraal heen met iedereen zijn eigen vak. Allen even 
toegewijd. Het bijzondere was dat de meester zijn leerling een 
soort richtlijn gaf die hij moest volgen in de vorm van geometrische 
proporties. Het werk was individueel en onafhankelijk. Als er iets 
instortte moest dat worden herbouwd want het moest in god’s 
naam wel heel goed worden.”

Elke theepot, elk glas of kabinet moest in het Bauhaus ontworpen 
zijn als een industrieel prototype. Het moest gereproduceerd 
kunnen worden. Uiteindelijk gebeurde dit weinig waardoor 
Bauhaus producten erg zeldzaam zijn. Ze waren te puur om 
populair te worden. 

Vooral de ontwerpen van het meubilair waren te radicaal om 
door de grote massa omarmd te worden. Bijna alle tafels, stoelen 
of sofa’s waren ontworpen door architecten. Marcel Breuer in het 
Bauhaus en Le Corbusier en Mies van der Rohe daarbuiten. Hun 
meubels waren vaak oncomfortabel, ze werden gezien als details 
uit constructivistische schilderijen. Ze waren bedoeld om samen 
te gaan met hun gebouwen en daar zo min mogelijk storing van 
de ruimte te veroorzaken. Ze moesten de industrie weerspiegelen. 
Sommige van deze meubels werden aangetroffen in vliegvelden 
of in de lobby’s van bedrijven. Maar ze bleven impopulair.
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De Stijl

De beroemdste stoel uit die tijd is ook de minst bruikbare. Hij werd 
gemaakt door Gerrit Rietveld in 1918. Deze klassieker gaat net 
als een aantal andere meubels veel verder dan gewoon een 
oncomfortabele stoel. Het menselijke lijf waarvoor de gewone stoel 
bedoeld was, bestaat simpelweg niet. De stoelen van Rietveld zijn 
meer sculpturen dan meubels. Het zijn driedimensionale gevolgen 
uit een tweedimensionaal patroon. Zijn meubels met primaire 
kleuren en geometrisch lijnen waren afgeleid uit de schilderijen 
van Piet Mondriaan, Theo van Doesburg en de Stijlgroep. De Stijl 
als groep hield niet lang stand, een paar jaar tijdens en na de 
Eerste Wereldoorlog. Ze waren heel duidelijk met hun doelen. Na 
de Eerste Wereldoorlog wilden ze internationale burgers worden.
Hun kunst stond model voor een manier van denken. Geen grenzen 
maar wel een grid, een nieuwe makkelijk te begrijpen rationele 
wereld. Geen moeilijke kromme lijnen maar rechte. De Stijl was 
tegen het individualisme en voor het collectieve universele.
Het gaf een ritmische grammaticale vormgeving weer wat zou 
volstaan voor elke beeldende kunst. Architectuur was het zelfde 
als schilderijen. Het idee van de Stijl hield niet lang stand omdat 
het nationalisme niet kon worden genezen en producenten geen 
idealisten zijn.

Bauhaus theepot

rood blauw stoel (1923)
Gerrit Rietveld (1888-1964)
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Piet Mondriaan

De Stijl groep overleeft mede door een van de grootste 
kunstenaars van de twintigste eeuw. Piet Mondriaan was de laatst 
levende grote schilder die geloofde dat de condities van het 
menselijke leven konden worden verbeterd door het maken van 
schilderijen. Voor hem was kunst niet eindig, maar de middelen 
naar een einde toe. Mondriaan was een religieuze man, hij had 
een visie op Utopia waarin de schellen van de ogen van mensen 
zouden wegvallen. Een beeldende wereld van onderliggende 
harmonieën zou tentoongespreid worden. Dan zou zien hetzelfde 
zijn als weten. In zijn visioen waren zijn schilderijen een brug om 
hier achter te komen. Als het eenmaal bereikt was, was kunst
niet meer nodig. Mede door zijn geloof hierin heeft zijn werk een 
bijzondere samenhang. Men is gewend om aan Mondriaan te 
denken als een puur abstract schilder, maar zijn werk vindt zijn 
oorsprong in de natuur. Zijn inspiratie kwam uit het kustlandschap 
van Nederland. De duinen, de zee, de schittering van zonlicht 
op het strand en de golven. Het resulteerde in een patroon van 
kruizen. Een veld met door elkaar stekende lijnen en punten, 
tintelingen van energie. Het vormt het teken voor alle materie 
in Mondriaans ogen. Het was de basis voor zijn universele 
grammatica. Logischerwijs ging Mondriaan naar New York. De 
gridstad. Hij kwam, als vluchteling van de Tweede Wereldoorlog 
naar New York in 1940. De studio waar hij heeft gewerkt was een
van de plekken waar modernisme in Amerika uit voorvloeide. 
Mondriaan was een enthousiast danser en dat deed hij ook graag 
in Amerika op de Boogie Woogie. Uit die muziek en het grid van 
New York leidt Mondriaan zijn latere werk af:‘New York
city’, ‘Broadway Boogie Woogie’ en ‘Victory Boogie Woogie’. 

Deze schilderijen zijn niet zozeer metaforen voor New York en nog 
minder zijn het stadsplannen. Maar het zijn diagrammen van de 
orde en energie die Mondriaan in deze bruisende stad ontdekte. 
Hoe zou het komen dat het laatste schilderij van Mondriaan 
mensen nog steeds zo bezighoudt,  terwijl utopische stadsplannen 
dat minder doen? Deels omdat de ruimte van de kunst de ideale 
ruimte is van de fictie. In het schilderij is niets verbruikt of verjaard. 
Je kunt jezelf nooit voorstellen dat je in ‘Victory Boogie Woogie’ 
loopt, zoals je loopt in een straat of gebouw. De schilderijen zijn 
niet aan bederf onderhevig en ze hebben daardoor geen enkele 
relatie met onze lijven.

Broadway Boogie Woogie 
(1943)
Piet Mondriaan (1872-1943)
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In de echte wereld is het niet mogelijk om zo’n sereen perfect 
beeld te krijgen. En mede daardoor zijn projecten van grote flats 
in buitenwijken van Parijs en plekken als de Bijlmer in Amsterdam 
zo mislukt. Het idee dat mensen hier gelukkig worden en zich
gestimuleerd voelen om zich verder te ontwikkelen door de 
sociale kruisbestuiving die je zou krijgen, is mislukt. De middenklasse 
trekt weg en de onderklasse van de bevolking woont nu in deze 
ellende.

Nadat er wereldwijd een aantal van deze wijken totaal mislukt 
was, geloofde niemand meer in perfectie en vooruitgang. Wie 
geloofde er nog in meesterbouwers en vormgevers? Philiph 
Johnson zegt hierover: “Wie gelooft er vandaag de dag nog 
in vooruitgang, het hele idee dat er steeds betere theorieën 
ontstaan is totaal weggevaagd. De stromingen van nu zijn die 
van anti-idealisten en anti-utopisten. We zijn nu gemotiveerd om 
steden te laten werken zoals ze zijn. En we kijken er nu met een 
gezondere blik naar.”

Het einde van het Modernisme als Utopia is volgens de 
architectuurhistoricus Charles Jencks tot op de minuut aan te 
wijzen. Het gebeurde in Saint-Louis,Verenigde Staten. 
Er was daar in 1951 een gigantisch wooncomplex gebouwd door 
Minoru Yamasaki met enorme flats en lange straten en velden. 
Precies zoals Le Corbusier ervan had gedroomd. Binnen een paar 
jaar was het totaal verpauperd. Gewone mensen durfden er niet 
meer over straat en in de portieken van de flats stonden jongeren 
met stiletto’s.
In 1972 werd de gehele wijk Pruitt-Igoe met explosieven 
opgeblazen.

Pruitt-Igoe (1972)
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Dat Utopische denkbeelden niet werken was nog niet duidelijk 
doorgedrongen in Brazilië.

De enige stad, die echt uit het niets werd opgetrokken volgens 
die ideeën van Le Corbusier is Brasilia in Brazilië. In de vijftiger jaren 
besloot de Braziliaanse regering dat ze een nieuwe hoofdstad 
wilden. Rio de Janeiro was een grote stad, maar deze stad was 
voor de bureaucraten te moeilijk te controleren en door de havens 
was het ook moeilijk invloed uit te oefenen. Er was veel verbinding 
met de rest van de wereld. Er was gewoon te veel leven. Dus 
besloten de Brazilianen om hun nieuwe hoofdstad twaalfhonderd 
kilometer landinwaarts te bouwen op een plek waar niemand ooit 
had geleefd. Twee van Le Corbusiers discipelen werden ingehuurd 
om dit megaplan vorm te geven. Lucio Costa (1902-1998) voor het 
stedenbouwkundig plan en Oscar Niemeyer (in 2009 op 102jarige 
leeftijd overleden) deed de ceremoniële gebouwen. Brasilia zou 
de stad van morgen worden. Hier ging de mensheid zien wat 
de internationale stijl echt in petto had, als er oneindig geld en 
enthousiasme van het volk was. Vanuit de lucht zijn de abstracte 
gecategoriseerde stukken goed te zien. Alles een eigen plek 
grote woonblokken en werkgebieden allen verbonden door een 
administratieve kern. Voor voetgangers is geen ruimte alleen voor 
de auto. De realiteit van deze stad is verschrikkelijk het is gemaakt 
onder politieke druk en de bewoners zien het niet meer dan een 
werkgebied. In het weekend trekken veel mensen weg. Het was 
niet de stad van morgen maar sciencefiction van gisteren.

rechts: De seremoniele 
gebouwen van 
Oscar Niemeyer

Brasilia 2005
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Duurzaam bouwen
De mogelijke werkelijkheid?

In 2006 kwam de documentaire film An Inconvenient Truth uit.
Al Gore, voormalig vice-president van de Verenigde Staten en 
de maker van deze film, presenteert hierin een schrikbarende 
toekomst. Hij gebruikt daarvoor indringende beelden van de 
gevolgen van orkanen, gletsjers die in zee storten en effecten
van verdroging en verwoestijning. Met een kaart laat hij zien dat 
ongeveer de helft van Nederland onder water zou verdwijnen 
als gevolg van de opwarming van de Aarde. De documentaire 
heeft bijgedragen aan het klimaatbewustzijn in de wereld en is 
een inspiratiebron voor veel politici en managers.

Chemicus Michael Braungart en architect William McDonough 
schreven het boek Cradle to Cradle. Zij beschrijven hierin, dat ze 
streven naar eco-effectiviteit in plaats van eco-efficiëntie. Eco-
efficiëntie is ‘downcycling’. Dat betekent dat een product slechts 
gedeeltelijk wordt hergebruikt. Er moeten altijd weer nieuwe 
stoffen worden toegevoegd om de oude te hergebruiken. Eco-
effectiviteit betekent dat een product nooit afval wordt, maar 
dat het altijd voedsel zal blijven. Braungart en McDonough 
hebben bijvoorbeeld een T-shirt helpen ontwikkelen dat 100% 
composteerbaar is. Het wordt dus nooit afval, maar voegt iets 
toe aan de natuur.
Braungart en McDonough tonen in hun boek aan dat een schone 
wereld geen utopie is maar een haalbaar idee. Het enige wat in 
hun perceptie ontbreekt, is de wil van mensen om dit te doen. 
De kennis en mogelijkheden zijn er, maar mensen hebben de 
eigenschap bang te zijn voor veranderingen of vernieuwing. 
Men houdt het graag bij oude vertrouwde gewoontes, omdat 
dat altijd werkte.

‘Duurzaamheid’ kan op verschillende manieren geïnterpreteerd 
worden. Duurzaamheid slaat in mijn optiek op ‘minst schadelijk 
voor de planeet’. Als er een goedkoop CO2- neutraal gebouw 
wordt gemaakt waar niemand in wil wonen is het niet duurzaam, 
want het is onbruikbaar. Gebouwen die milieutechnisch duurzaam 
gebouwd zijn hoeven nog niet te zorgen voor een beter leven. Als 
mensen niet gelukkig worden van een gebouw in zijn hoedanigheid 
kan het nooit duurzaam zijn.

                                                        
      Duurzaam bouwen  24



                                                        
Duurzaam bouwen       25

Belangrijke paleizen en monumenten uit de geschiedenis die nu 
nog duizenden bezoekers trekken zijn zeer duurzaam. Zij geven 
mensen een goed gevoel. Ze laten zien wat onze voorvaderen 
ook gezien hebben, zij geven identiteit aan onze beschaving. 

Meestal als we over duurzaamheid lezen gaat het over de CO2-
uitstoot van een gebouw. Bij de bouw van een gebouw kan 
men tegenwoordig kiezen voor duurzame bouwmaterialen en 
duurzame bouwmethoden. Een gebouw genereert CO2 niet 
alleen door de verwarming die aan staat maar ook door het 
produceren van afval en het bouwen van het gebouw. Al de 
materialen die gebruikt worden zijn geproduceerd en hierbij komt 
CO2 vrij. We gaan er vanuit dat CO2 uitstoot zeer gevaarlijk is 
voor de planeet en als we deze uitstoot niet snel terug dringen is 
het volgens Gore te laat.
Gelukkig zijn er architectenbureaus die daadwerkelijk CO2 
neutraal ontwerpen. Deze gebouwen zijn niet schadelijk voor 
het milieu. Thomas Rau van het bureau RAU is bekend om zijn 
duurzame gebouwen. Hij heeft een CO2 neutraal gebouw 
gebouwd, het WNF hoofdkantoor in Zeist.
 

Symposium Architectuur 2.0

Op het symposium Architectuur 2.0 op 30 oktober 2009 in de 
Doelen, Rotterdam, was Rau één van de sprekers. Hij gaf zijn visie 
op het thema ‘Architecture of Consequence’, architectuur van 
de noodzaak. Thomas Rau staat uiteraard voor wat zijn noodzaak 
is, ecologisch bouwen voor een betere toekomst.

links: A.A. Hijmans van den 
Berghgebouw (2005) Utrecht
Eric van Eegeraat

rechts:   WNF gebouw (2006)
Zeist, Thomas Rau
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Ole Bouman, de directeur van het NAI ging verder door op het 
vorige symposium van 2007. Daar was het thema ‘the destiny of 
architecture’ Aan het einde van dit symposium vertelde architect 
Willem Jan Neutelings dat hij zich zorgen maakte over de 
miljoenen mensen zonder huis en de slechte omstandigheden in 
andere landen. Hij vond, dat architectuur meer moet gaan over 
hoe architecten deze mensen een dak boven het hoofd kunnen 
geven.

Architect Erick van Eegeraat vertelde dat hij de gebouwen van 
Thomas Rau lelijk vindt. Hij wees er op dat Rotterdam nog steeds 
een ongezellige stad is met een lelijke openbare ruimte en dat er 
niets gebeurt. Hij vond dat architectuur moet behagen en mooi 
moet zijn. 
Beiden hebben gelijk, de vurige van Eegeraat en de nuchtere 
Thomas Rau. Beiden hebben een punt. Duurzame oplossingen 
zijn oplossingen die mensen en de mensheid iets opleveren. Zij het 
in levensgeluk, het beleven van mooie, inspirerende of gezellige 
ruimten. Of door ecologisch te bouwen waardoor het geweten 
gerust gesteld wordt.  

Ik geloof dat meer architecten zich moeten verdiepen in 
duurzaam bouwen en dit ook moeten stimuleren bij zijn of haar 
opdrachtgevers. Ook hoog aangeschreven grote architecten 
mogen zich niet verschuilen achter hun talent om mooie 
gebouwen te maken. Juist de intelligente en grote namen moeten 
proberen zo milieuvriendelijk mogelijk ontwerpen. Dat het CO2 
neutrale ontwerpen niet per definitie tot een saaie ontwerptaal 
leidt, bewijst Thomas Rau met zijn geheel eigen ontwerpen.
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Stijlvormen versus ideologieën
In welke stijl moeten wij bouwen? Welke bouwstijl of methode is 
het best voor de vooruitgang van de architectuur en de wereld? 
‘Architectuur als noodzaak’ luidt de titel van een tentoonstelling 
van het NAI uit 2009. Bij deze tentoonstelling komt de utopische 
droom van Ole Bouwman naar voren. Hij gelooft, dat architecten 
de wereld kunnen redden met ecologisch bouwen als voornaamste 
oplossing. Maar hoe zit het met de huidige stijlvormen, als we het 
hebben over het verbeteren van de wereld? 

In onze tijd regelt de marktwerking de architectuur. Wat en 
in welke stijl er gebouwd wordt, bepaalt de vraag. Iconische 
gebouwen zijn er voor de grote merken en voor de steden die 
aan citymarketing willen doen. En neotraditionele bouw is er voor 
de wonende burger. Beiden bewegingen staan vaak lijnrecht 
tegenover elkaar.

De zogenoemde neotraditionalisten bouwen voor 
projectontwikkelaars die luisteren naar de gebruiker. Voorbeelden 
van neotraditionalistische bouwprojecten zijn de wijk Brandenvoort 
van Krier en Kohl in Helmond ( vanaf 2000) en het stadshuis in 
Zaanstad van Soeters Van Eldonk architecten. Deze architecten 
wijzen er op, dat traditie meer met vooruitgang te maken heeft 
dan iconische architectuur. “Samenhang is waar het om gaat”, 
zegt Soeters. Het maken van een samenhangende stedelijke 
ruimte is moeilijker en belangrijker dan gebouwen neerzetten à la 
‘fuck the context’ van Rem Koolhaas.

 

Wijk Brandenvoort, Helmond 
(vanaf 2007) 
Krier & Kohl architecten



Men heeft romantische, traditionele bouw nodig om goed uit de 
verf te komen in de snelle moderne, werkende wereld. De vaak 
onpersoonlijke werksferen moeten worden gecompenseerd als 
men thuis komt. We moeten 24 uur per dag bereikbaar zijn zowel 
telefonisch als op internet. We moeten buiten grenzen denken, 
vliegen voor ons werk,  deadlines halen, mensen pleasen. We 
moeten veel vrienden hebben, vlot babbelen, snel lunchen, 
snel eten, googlen voor informatie, mooie schoenen en kleren 
hebben. We leven in haast. Dat is de reden dat neotraditionele 
architectuur zo gewenst is. Thuiskomen moet voor hardwerkende 
mensen zijn als in een warm bad liggen. Traditionele bouw geeft 
geborgenheid en veiligheid. De tijd gaat hier langzamer dan in
de echte wereld. 
   
De tweede reden dat traditionele bouw zo gewenst is heeft te 
maken met hebzucht. De rijke bovenklasse woont al jaren in de 
grachtengordel van Amsterdam of in boerderijen in pittoreske 
dorpjes, die binnenin zijn geüpgraded naar luxueuze villa ’s die 
van alle gemakken zijn voorzien. De middenstand verhuisde van 
de modernistische flatgebouwen naar jaren dertig rijtjeswoningen 
en zij willen nu ook wel een grachtenpandje betrekken. De vraag 
naar luxe en comfort is wederom eindeloos. Men wil wat anderen 
hebben. 

Dit is ook het punt, wat neo-traditionalistisme en iconisch bouwen 
met elkaar verbindt. Iconische gebouwen worden enkel gebouwd, 
omdat er vraag naar is. De marktvraag maakt dit soort gebouwen 
mogelijk. Als de ene stad groot kan worden door een gebouw 
dan wil de ander dat ook. Het Guggenheimmuseum in Bilbao is 
een voorbeeld. Die stad is dankzij dit museum op de kaart gezet. 
Het is een bijzonder gebouw dat in de ruimte heel goed staat. 
De oude omgeving versterkt het gebouw van Frank O’ Gehry en 
andersom. 

Net als steden bouwen ook merken van bijvoorbeeld auto’s hun 
iconen. Bouwkunst blijkt een goede methode te zijn om een 
merknaam sterk neer te zetten. Het Mercedes museum in Stuttgart 
van Ben van Berkel is bij uitstek zo’n gebouw. Het hele gebouw is 
letterlijk een visionaire belevenis. Je stijgt op in een kogel naar de 
top van het gebouw. Van hieruit dein je naar beneden in vloeibaar 
lopende paden, je loopt door de geschiedenis van Mercedes. 
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boven: Het 
Mercedesmuseum in 
Stuttgart (2006)
Ben van Berkel

rechts: Guggenheim 
museum in Bilbao (1993)
Frank O Gehry





 Het gevaar van de marktvraag is dat hij soms niet groeit maar 
woekert. In Abu Dhabi, Dubai of Sjanghai stikt het van de iconen. 
De ene nog hoger dan de ander. Deze gebouwen hebben niets 
meer met mensen te maken. Het lijkt alsof de geschiedenis
zich hier herhaalt, zoals de architecten die Mies van der Rohe 
kopieerden. De techniek wordt in deze streken gebruikt als goed 
praten van goedkoopheid. Nu misschien niet zozeer in de vorm 
van geld maar van smaak. De oliesjeiks die hun woestijnen 
volbouwen hebben geen enkele eigen grondstof, alles wordt 
geïmporteerd. Van stenen die nodig zijn om de golven tegen 
te houden tot het drinkwater waarvoor zeewater moet worden 
verdampt. Duurzaamheid is hier in alle opzichten ver te zoeken.

Het grote verschil tussen de neotraditionele en de iconische stijl is 
het element van vernieuwing. Traditie blijft hangen in het verleden 
en iconische bouw gaat over toekomst. Goede iconische 
gebouwen zijn niet alleen maar goed voor de economie van 
een stad of de winst van een automerk, de werking van deze 
gebouwen gaat verder. Goede iconische gebouwen zijn 
vervreemdend. Mensen weten niet goed wat ze ervan moeten 
vinden, omdat het niet goed te vergelijken is met wat ze gewend 
zijn. Dit vervreemdende beeld is een gevolg van de virtuositeit van 
de architect en ultramoderne bouwtechnieken. Goede iconische 
bouw maakt mensen nieuwsgierig, gefascineerd en hoopvol.
Mensen beseffen dat zij wereldburgers zijn door iconische 
bouwwerken te bezoeken, want iconische gebouwen staan in 
context met elkaar over grenzen heen.

 

rechts: de bouw van 
Kettenbahn railway station in 
Innsbruck (2005)
Zaha Hadid

links: palm island, Dubai

links-rechts: skyline Shanghai
(woekering van de 
marktwerking)
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rechts: Vitra 
brandweerkazerne, 
Weil am Rhein (1994)
Zaha Hadid

Waar geloof ik in?
Wat hebben de ontwerpen en ideeën van utopisch denkende
architecten in de maatschappij teweeg gebracht?

De flats in de Amsterdamse Bijlmer zijn een gevolg van de utopische 
ideeën van de modernisten. De bedoelingen bij wooncomplexen 
als de Bijlmer of de velen flats in de Parijse voorsteden zijn nooit 
uitgekomen zoals le Corbusier en Mies van der Rohe droomden. 
Het zijn onaangename wijken en over het algemeen zijn de 
bewoners niet gelukkig met hun woonsituatie. Deze wijken zijn 
kleine ‘stralende steden’ van Le Corbusier en je zou dus kunnen 
stellen dat deze wijken echt utopisch zijn. Het zijn
onmogelijke werkelijkheden, omdat de positieve bedoelingen bij 
deze architectuur nooit zijn uitgekomen. 

Toch geloof ik dat de modernisten met hun utopische dromen 
ook positieve invloed hebben gehad op de huidige samenleving. 
De droom van de sociale ingenieurs Mario Chiatonne en Antonio 
Sant’Elia is grotendeels uitgekomen. De sloppenwijken in de 
westerse wereld zijn verdwenen en daarmee is de gezondheid 
en het geluksgevoel van mensen vooruit gegaan. 

Ik denk dat de zeer snel groeiende welvaart mede oorzaak is 
voor het falen van de modernistische architectuur. Het bouwen 
volgens een ware stijl is te statisch, terwijl de vrije mens dynamisch 
is. Mensen zijn geen dieren die allen tevreden zijn met een even 
grote stal. Elk mens is anders en tegenwoordig willen we dat maar 
al te graag laten zien. 
Burgers hebben hun eigen ideologieën en ieder leeft in zijn eigen 
suburbane cultuur. Die culturen waarin mensen leven,  bepalen 
hun smaak en behoeften. Als mensen in dezelfde hokken zouden 
leven, nemen de mogelijkheden af voor het profileren van een 
eigen levensstijl. Dat profileren van een eigen levensstijl is belangrijk 
voor de eigenwaarde van mensen.

Is duurzaam bouwen de utopie van onze tijd? Ik denk het niet, 
omdat duurzaam bouwen niet leidt tot een absoluut beeld. Het is 
enkel een noodzakelijke mentaliteitsverandering in het kiezen van 
materialen en doelen. De gebouwen van het architectenbureau 
Rau zijn zeker niet statisch. Het WNF gebouw heeft een eigen ziel 
en is daardoor duurzaam in alle opzichten.
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links: Kettenbahn railway 
station, Innsbruck (2005)
Zaha Hadid

Als duurzame bouwmaterialen gaan leiden tot een eenzijdig beeld 
begaan we dezelfde fout als modernisten met hun gestapelde 
beton, staal en glas. De gebouwen worden betekenisloos en 
communiceren niet meer met mensen en hun behoeften naar 
verandering, comfort en cultuur. 

Ik denk dat goede architecten van onze tijd geloven in hun eigen 
ideologie. Frank Gehry maakt bijzondere, elegante gebouwen, die 
bedoeld zijn om mensen gelukkig te maken. Sjoerd Soeters gelooft 
in samenhang en ontwerpt oprecht omdat hij gelooft dat zijn 
architectuur het beste is voor de maatschappij. Beide architecten 
zijn waardevol voor de vooruitgang van de architectuur.
 
Waar architecten voor moeten waken is dat zij geen slaaf 
worden van de marktwerking. Ikzelf heb mijn bedenkingen bij 
neotraditionele architectuur die alleen maar traditionele
architectuur uitstraalt. Deze architectuur sluit aan bij de vraag 
van de burger, maar wat is de toegevoegde waarde van de 
architect? Kan de architect in dit geval wel instaan voor de 
keuze van de burger, over twintig jaar? Als de architect slaaf 
wordt van de behoeften van de gebruiker ’die eigenlijk in 
een echt traditioneel grachtengordelhuis wil wonen’ lijkt deze 
ontwerpmethode mij inhoudsloos. Het idee dat enkel en alleen 
de vraag precies bepaalt hoe er gebouwd wordt, is in mijn ogen 
een nieuwe Utopie.

Is het mogelijk dat architecten de wereld verbeteren?
Daar geloof ik zeker in omdat het architectenvak altijd reageert 
op de maatschappij en zijn behoeften. Een architect die oprecht 
ontwerpt, bij zichzelf blijft en gelooft in zijn of haar eigen ideologie 
verbetert de wereld. De architect dient niet slaafs gericht te zijn 
op de marktvraag, maar moet hier wel op reageren. Door te 
geloven in eigen werk en ideeën kan een architect overtuigen
en inspireren.

Waar geloof ik in als ontwerper?
Mijn fascinatie ligt bij kunst en wetenschap en dat is ook de reden, 
dat ik zo geïnspireerd wordt door goede iconische gebouwen. 
De vervreemdende onaardse uitstraling wordt bereikt door 
de virtuositeit van de architect en de mogelijkheden van de 
hedendaagse technologie. De gebouwen die hieruit voortkomen, 
doen mij geloven in de toekomst van mensen en de schoonheid 
die we in ons hebben.
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