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Hoofdstuk 1: Aan de wieg van de moderne architectuur: 
van ingenieurskunst tot art nouveau

De vernieuwingen van de Industriële 
Revolutie, op het Europese vasteland 
zo omstreeks de tweede helft van de 
19e eeuw pas merkbaar, hebben ook 
grote invloed op de bouwkunst. Een 
aantal modern denkende ingenieurs 
gaat gebruik maken van moderne 
materialen. Voor het eerst wordt het 
smeed- en gietijzerprocédé toegepast 
op grootschalige constructies zoals 
bruggen en stationsoverkappingen. 
Dankzij het gebruik van smeedijzer 
en staal (een legering van ijzer en 
koolstof) kunnen gebouwen steeds 
grotere en hogere vormen aanne-
men.

Het hoogtepunt in de gietijzeren 
constructiebouw vormt het Londen-
se Crystal Palace van Joseph Paxton. 
In dit ontwerp uit 1851, bestemd als 
tentoonstellingsgebouw voor de eer-
ste Wereldtentoonstelling in Hyde 
Park, worden gestandaardiseerde 
en geprefabriceerde onderdelen van 

glas en ijzer toegepast. Paxton is als ingenieur gespecialiseerd in het bouwen van broeikassen. 
Crystal Palace lijkt ook op een reusachtige broeikas, en wordt zelfs zo groot dat er een paar oude 
bomen kunnen worden ingesloten in het gebouw. Het ijzeren skelet is volledig zichtbaar. 

De in 1883 gebouwde Brooklyn Bridge van vader en zoon Roebling is een hangbrug over de East 
River; ze verbindt de New Yorkse wijk Brooklyn met Lower Manhattan. De brug is 1834 meter lang 
en de grootste overspanning is 486 meter. In de brug wordt de tegenstelling duidelijk tussen de 
materialen van het oude en het nieuwe tijdperk: ‘ouderwetse’ massieve dragers en de ‘fijne’ tuien 
die het wegdek dragen.

Crystal Palace van Joseph 

Paxton (1851)

Brooklyn Bridge (1883)
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Parijs verrijkt de wereld op de Wereldtentoonstelling van 1889 met de befaamde Eiffeltoren. Gu-
stave Eiffel maakt op een handige manier gebruik van prefab materialen: meer dan 18.000 onder-
delen worden afzonderlijk, volgens exacte specificaties, vooraf gemaakt. Elk onderdeel krijgt een 
nummer.

De nieuwe constructiemethodes maken, samen met de uitvinding van de lift, aan het eind van 
de 19e eeuw echte hoogbouw mogelijk. Wanneer in 1871 een groot deel van Chicago door brand 
wordt verwoest, volgt een periode van koortsachtige wederopbouw. Tegelijkertijd beleeft de stad 
een sterke economische opleving, waardoor de grond schaars wordt en er dicht opeen de hoogte 
in wordt gebouwd. 

Chicago schrijft naam met zijn hoogbouw, waardoor 
deze eerste golf van hoogbouw met gebruikmaking van 
moderne materialen bekend staat als de School of Chi-
cago. Een andere naam is ‘commercial style’, aangezien 
ze zich voornamelijk manifesteert in kantoren en bedrij-
ven, plaatsen waar de handel zich concentreert. De Chi-
cago School wordt gekenmerkt door een sobere bouw-
stijl, vooruitlopend op het rationalisme. Hierbij komt de 
structuur van het toegepaste staalskelet duidelijk in de 
uiterlijke verschijning naar voren.

Staalskelet

Pionier is de ingenieur William Le Baron Jenney. In zijn Home Insurance Building gebruikt hij een 
constructieve oplossing voor een grotendeels uit montagebouw opgetrokken, brandveilige wol-
kenkrabber: het staalskelet. Dit kan zowel druk- als trekkrachten opvangen en vormt een stijve 
draagconstructie. Het skelet bekleedt hij met metselwerk om het hittebestendig te maken. Hoewel 
dit Home Insurance Building technisch opzienbarend is, blijft de architectonische stijl duidelijk 
geënt op de neostijlen die in de negentiende eeuw waren overgewaaid uit Europa: het neoclassi-
cisme, de neogotiek en de neorenaissance. Toch zijn er ook architecten die op zoek zijn naar een 
niet-historische stijl om in te bouwen. 

Eiffeltoren (1889)

School of Chicago
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De sobere monumentaliteit van Henry Richardson vindt onder meer navolging in het Auditorium 
Building (1885) van Louis Sullivan en Dankmar Adler. Met het Reliance Building uit 1894 bereikt 
Daniel Burnham, samen met Charles Atwood, uiteindelijk een architectuur die past bij het staal-
geraamte voor hoogbouw. De verticale indeling van de gevel wekt een lichte indruk en lijkt vooruit 
te wijzen naar de wolkenkrabbers die halverwege de twintigste eeuw verrijzen.

Art nouveau

Naast de ingenieurs in de VS zijn er in Europa architecten aan het werk die zich meer met ‘stijl’ be-
zighouden. Voor veel traditionele architecten betekent ‘stijl’ het reproduceren van de stijlen uit het 
verleden. Maar na 1890 groeit onder de meer progressieve ontwerpers en architecten het gevoel 
dat de moderne tijd over zijn eigen stijl moet beschikken.

Die nieuwe, eigen stijl wordt bekend als de art nouveau, de nieuwe kunst. De stroming komt deels 
voort uit de Engelse arts & crafts-beweging: zij promoot het ambachtelijke handwerk en streeft 
naar een totaalkunstwerk, zoals bijvoorbeeld in een huis waarin alles, van de meubels tot het ser-
vies, op elkaar is afgestemd. De sierlijke lijnen en ranke vormen beperken zich niet alleen tot de 
architectuur, maar vinden nog meer toepassing in glaswerk, typografie en meubels.

Slaoliestijl

De ‘nieuwe kunst’ wordt algemeen 
als art nouveau of jugendstil aan-
geduid. De tendens is in heel Euro-
pa merkbaar en er bestaan dan ook 
allerlei benamingen voor: modern 
style in Engeland, zweepslagstijl, pa-
lingstijl of style des vingt in België, 
style Guimard in Frankrijk, sezessi-
onstil in Oostenrijk, stile liberty of 
stile floreale  in Italië en arte joven in 
Spanje. In Nederland is de term sla-
oliestijl bekend geworden, als verwij-
zing naar een affiche dat Jan Toorop 
maakt voor de Delftsche Slaoliefa-
briek.

Dat de stijl in zoveel landen onder 
zoveel verschillende namen bekend 
staat, geeft al aan dat het geen een-
duidige stijl is met even eendui-
dige kenmerken. Een belangrijke 
overeenkomst tussen alles wat tot 
art nouveau of jugendstil gerekend 
wordt, is het zoeken naar iets nieuws; 
ze baseert zich niet meer op bouw-

stijlen uit het verleden en uit zich in een floreale stijl: vloeiende lijnen met een sterk decoratief 
karakter en met gebruikneming van moderne materialen zoals ijzer en staal.

De voornaamste architecten van de art nouveau, met enkele belangrijke gebouwen:

– Victor Horta, die in zijn huis voor professor Tassel geschiedenis schrijft door een de platte-
grond te groeperen rond een trappenhuis;

Jules Lavirotte,  

Huis Avenue Rapp 29, 

1901, Parijs
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– Antoni Gaudí, die in zijn Casa Battló alles laat golven gelijk de zee en in zijn Sagrada Familia 
grillig gevormde torens en ornamenten toepast;

– Hector Guimard, bekend van de Parijse metro en van Castel Béranger, dat middeleeuwse geo-
metrische vormen combineert met een organische ‘zweepslag’;

– Charles Rennie Mackintosh, die een strakkere vorm hanteert, maar met zijn Glasgow School of 
Art een meesterwerk aflevert;

– Joseph Olbrich is bekend van zijn tentoonstellingsgebouw van de Wiener Sezession in Wenen; 
een tamelijk strak en geometrisch gebouw, maar met sierlijke plant en bloemmotieven tegen 
spierwitte gevels.

Ook in Nederland zijn fraaie voorbeelden van nieuwe kunst te vinden, met name in commerciële 
gebouwen als kantoren, verzekeringsmaatschappijen, winkels en apothekers; een nieuwe beroeps-
groep met behoefte aan opvallende gebouwen.

Joseph Olbrich, 

Sezessiongebouw,  

1897-98, Wenen

G.B. Broekema, 
Centraal Apotheek, 
1905, Leeuwarden
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Hoofdstuk 2: Eeuwwende 1900: Frank Lloyd Wright en 
het prairie house, De Bazel en Berlage, Werkbund en 
expressionisme in Duitsland, futurisme in Italië

Frank Lloyd Wright

Rond de eeuwwende van 1900 overheersen in de Amerikaanse architectuur de neostijlen. Welis-
waar heeft de Chicago School tot een nieuw soort bouwkunde en architectuur geleid, de World’s 
Columbian Exposition uit 1893 in diezelfde stad is een etalage van een architectuur in de zuiverste 
beaux arts-traditie. Alleen het Transportation Building van Louis Sullivan appelleert aan de mo-
derne tijd.

Een geheel nieuwe wending aan 
de Amerikaanse architectuur geeft 
Frank Lloyd Wright: omstreeks 
1900-1910 brengt hij met zijn land-
huizen in prairiestijl een omwente-
ling teweeg in de architectuur. De 

benaming prairiestijl komt van een artikel dat Wright publiceert in het ‘Ladies’ Home Journal’, 
getiteld ‘Een huis in een prairiestad’. Het prairiehuis is een uiting van romantische nostalgie. En 
dat alleen voor de happy few die het kan betalen: Wright bouwt de huizen in de voorsteden voor 
mensen die profiteren van de industriële welvaart.

De prairiehuizen kenmerken zich door de horizontale lijnen, die zo min mogelijk door deuren en 
ramen onderbroken worden. Wright versterkt met overstekende daken de horizontale beleving 
van de huizen. De samenhang tussen de huizen en de omgeving is erg belangrijk; de horizontale 
belijning moet het huis laten opgaan in het glooiende landschap. De huizen hebben een open plat-
tegrond en binnenmuren zijn als losse kamerschermen geplaatst. Het centrale punt in het huis is 
de schouw, een symbolische plaats voor samenkomst van het gezin. Wright is van grote invloed op 
generaties architecten in binnen- en buitenland. Zowel de Amsterdamse School, De Stijl en zelfs 
de functionalisten nemen elementen van Wright over.

K.P.C. de Bazel

De Nederlander Karel de Bazel neemt in zijn majestueuze hoofdkantoor van de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij (1926) in Amsterdam een markant element van Wright over uit diens Lar-

king Administration Building: enor-
me lichthoven, waar werknemers 
gehuisvest zijn. De lichthoven wor-
den onderbroken door een glazen 
tussenvloer op de derde verdieping. 
De Bazel ontwerpt vrijwel alle inte-
rieuronderdelen van het gebouw: 
vloermozaïeken, luchtroosteromlijs-
tingen, telefooncellen en de inrich-
ting van de werkkamers, inclusief het 
meubilair.
Het massieve van het gebouw wordt 
getemperd door een aantal verticale 
terugspringende delen in de gevel-

Prairiehuizen  

Frank Lloyd Wright

Nederlandsche 
Handel-Maatschappij 
(1926) in Amsterdam
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wand. De bijnaam luidt ‘De spekkoek’. Nu heet het gebouw eenvoudig De Bazel; het Stadsarchief 
Amsterdam en het Bureau Monumenten & Archeologie zijn de huidige huurders.

H.P. Berlage

Eind 19e eeuw krijgt Hendrik Berlage de opdracht voor de bouw van een nieuw beursgebouw: aan 
het gedempte Damrak verrijst Berlages bekendste schepping. De Beurs van Berlage is bij opleve-
ring controversieel: men vindt het een moloch, waarvan de vlakke baksteenmuren contrasteren 
met de eeuwenoude gevels aan de overzijde van het Damrak.

Toch groeit Berlage door zijn opzienbarende Beursgebouw uit tot een gevierd architect. Hij krijgt 
de ene opdracht na de andere, en bouwt onder andere villa’s, kantoorgebouwen en kerken. Een 
buitenbeentje in zijn oeuvre is het jachtslot St.-Hubertus in het Nationale Park De Hoge Veluwe. 
Dit kapitale gebouw met zijn markante toren bouwt hij als buitenverblijf voor de familie Kröller. 
In het jachthuis is de legende van Sint-Hubertus aanschouwelijk gemaakt. Glas-in-loodramen in 
de hal illustreren het verhaal van Hubertus. Berlage ontwerpt het geheel in de vorm van een her-
tengewei.

Als stedenbouwkundige wordt Berlage haast onsterfelijk vanwege zijn magistrale Plan Zuid voor 
Amsterdam. Hij laat zich inspireren door de brede boulevards die baron Haussmann in Parijs had 
aangelegd.

Berlage streeft naar een monumentaal stadsdeel dat heel anders is dan het schilderachtige karakter 
van het historische Amsterdam. Een eerste ontwerp uit 1904 wordt niet uitgevoerd. Elf jaar later 
krijgt Berlage een herkansing, en ditmaal worden zijn plannen gerealiseerd. De architecten van de 
Amsterdamse School bouwen volop in Nieuw Zuid, later gevolgd door aanhangers van het nieuwe 
bouwen. Berlages laatste grote werk is het Gemeentemuseum in Den Haag dat in 1935, een jaar na 
zijn dood, geopend wordt.

Expressionisme in Duitsland

De Duitse Werkbund (1907) is een organisatie van kunstenaars en ambachtsondernemingen die 
streeft naar een verbetering van het kunstnijverheidsonderwijs en een kwaliteitsverhoging van 
gebruiksartikelen. De invloed van de arts & crafts-beweging laat zich gelden, hoewel de Werbund-
leden, i.t.t. de arts & crafts, niet afwijzend staat tegenover de machinale productie van gebruiks-
goederen. De Werkbund wil hechtere banden smeden tussen kunstenaars en de industrie.

Berlages Plan Zuid 
voor Amsterdam
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Op de tentoonstelling van 1914 in Keulen valt de glazen 
koepel van Bruno Taut op. Dit glaspaviljoen is de aan-
zet tot wat zijn ‘mythologie van glas’ wordt genoemd. 
In het gebouwtje, gesponsord door de glasindustrie, be-
reikt Taut door middel van gekleurd glas en prisma’s een 
adembenemende lichteffect.

De expressionistische vormgeving verspreidt zich over 
Duitsland en laat ongekend weelderige vormen zien: een 
‘druipsteenplafond’ in de zaal van het Schauspielhaus van 
Hans Poelzig en de fenomenale Einsteintoren van Erich 
Mendelsohn in Potsdam.

Futurisme in Italië

‘Wij verklaren dat de heerlijkheid van de wereld met een nieuwe schoonheid is verrijkt: de schoon-
heid van de snelheid’. Aldus de Italiaanse schrijver Filippo Tommaso Marinetti, de initiator van 
het futurisme; een kunststroming die zich eerst in de literatuur, schilderkunst en beeldhouwkunst 
manifesteert.

Het futurisme rekent af met de decadentie en burgerlijk-
heid van de eeuwwende en opent voor Italië de deur naar 
het modernisme. De steden Venetië, Rome en Florence 
zijn in de ogen van de futuristen ‘drie etterende zweren’. 
Een stad moet op een ‘lawaaiige werf ’ lijken en ‘overal 
snel, beweeglijk en dynamisch’ zijn. En het futuristische 
huis moet ‘op een reusachtige machine lijken’. Het land 
moet door geweld bevrijd worden van zijn culturele ver-
leden en de buitenlandse invloeden.

De talentvolle architect Antonio Sant’Elia belichaamt het 
futurisme in zijn ‘Città Nuova’, een uitbeelding van de 
Nieuwe Stad. Zijn bouwwerken ogen op papier werkelijk 
kolossaal; ze lijken voort te komen uit een industriële es-

thetiek. Sant’Elia streeft naar een fantastische, sensationele architectuur. Helaas geeft hij nergens 
een toelichting op zijn schetsen, zodat niet duidelijk is welke functies hij voor de bouwwerken in 
gedachten heeft.

De toorts van het futurisme brandt kort en hevig. Wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, 
melden veel futuristen zich vrijwillig aan bij het leger. Sant’Elia, Marinetti en de schilder Umberto 
Boccioni worden ingedeeld bij een fietsbataljon. Boccioni en Sant’Elia sneuvelen in 1916, Sant’Elia 
nog maar 28 jaar oud. Marinetti overleeft de oorlog en probeert tevergeefs het futurisme nieuw 
leven in te blazen. Op den duur wordt de beweging ingelijfd door het Italiaanse fascisme. Er is geen 
enkel futuristisch werk van betekenis gebouwd.

Duitse Werkbund 
(1907)

Sant’Elia (1888-1916)
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Antonia Sant’Elia,  
La Città Nuova, 1914
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Hoofdstuk 3: Amsterdamse School, De Stijl, constructivisme 
in Rusland, Bauhaus in Duitsland

Amsterdamse School

In de jaren ‘10 en ‘20 van de twintigste eeuw wordt in Amsterdam in een expressieve baksteenar-
chitectuur gebouwd die bekend staat als de Amsterdamse School. De architecten lijken haast te 
boetseren met steen: en dat alles in een rijk kleurgebruik en vrije vormen. De voornaamste ar-
chitecten van de Amsterdamse School zijn Jo van der Mey, Piet Kramer en Michel de Klerk. Zij 
werken alle drie bij Eduard Cuypers (neef van Pierre Cuypers) en richten in 1910 hun eigen bu-
reau op. Als spreekbuis van de Amsterdamse School fungeert het tijdschrift Wendingen: het blad 
belicht gebouwen van de architecten in hun ‘huisstijl’, maar maakt ook het werk van bijvoorbeeld 
Frank Lloyd Wright bekend in Europa. De drijvende kracht achter Wendingen is H.Th. Wijdeveld.

Tussen 1912 en 1916 bouwen Van der Mey als hoofdarchitect, geassisteerd door Kramer en De 
Klerk, aan het Scheepvaarthuis in Amsterdam. De door scheepvaart geïnspireerde gevelversierin-
gen en maritieme motieven zijn zeer fantasierijk. Ornamenten en beeldhouwkunst dragen bij aan 
het idee dat een gebouw een geheel moet vormen: niet alleen in stijl en constructie, maar ook in 
decoratie. Het Scheepvaarthuis is het eerste en misschien wel het beste voorbeeld van een dergelijk 
totaalkunstwerk van de Amsterdamse School.

Materialen

De Amsterdamse School streeft naar een dynamische expressiviteit, symbool van de moderne tijd. 
Ze gebruikt ornamenten in vele soorten, maten en stijlen en ze beschouwt schoonheid als een eer-
ste vereiste voor de ontwerpen. De architecten van de Amsterdamse School verschillen hiermee 
met H.P. Berlage, die met zijn rationele Beursgebouw (1898-1903) het tijdperk van de moderne ar-
chitectuur inluidde. Voor Berlage waren eenvoud, soberheid en constructieve logica het antwoord 
op de zoektocht naar moderne architectuur. 
Toch zijn er ook stilistische overeenkomsten: baksteen als voornaamste bouwmateriaal en het ac-
centueren van belangrijke elementen aan een gebouw, met bijvoorbeeld natuursteen.

Scheepvaarthuis  
in Amsterdam
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Arbeiderspaleizen

Door de invoering van de Woningwet van 1901 moeten moderne woningen aan allerlei sociale, 
hygiënische en bepaalde technische eisen voldoen. Steden worden gedwongen om orde op zaken 

te stellen en de erbarmelijke leefomstandigheden van ar-
beiders te verbeteren.  Grootschalige woningbouw is in 
deze tijd de belangrijkste bouwopgave voor architecten. 
Het woningbouwproject Eigen Haard van De Klerk in de 
Spaarndammerbuurt is een goed voorbeeld van een zo-
genoemd ‘arbeiderspaleis’. Ook in het nieuwe Plan Zuid 
van Berlage is de Amsterdamse School ruim bouwend 
vertegenwoordigd: het complex van De Dageraad van De 
Klerk en Kramer is een meesterwerk op het gebied van de 
woningbouw.

De Stijl

De Stijl (1917-1927) is in de eerste plaats de naam van het tijdschrift van schilder, dichter en ar-
chitect Theo van Doesburg (pseudoniem van Christiaan Küpper). Het ‘Tijdschrift voor nieuwe 
beelding’ geeft een podium aan een los gezelschap van architecten, beeldhouwers, schilders en een 
enkele schrijver. Het blad heeft maar een paar honderd abonnees, maar is desondanks een belang-
rijke aanjager van tamelijk abstracte architectuur en beeldende kunst. Bekende medewerkers zijn 
Piet Mondriaan, J.J.P. Oud en Gerrit Rietveld.

Het tijdschrift zet, tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog, een zoektocht in naar een 
nieuwe kunststijl die een nieuwe manier van leven tot gevolg zou hebben. De kunstenaars van De 
Stijl proberen met abstracte, geometrische vormen en met primaire kleuren (rood, blauw, geel) 
en de niet-kleuren zwart en wit ‘het universele’ te visualiseren, waarop de wetten van het heelal 
zouden berusten.
Architecten als Jacobus Oud, Robert van ‘t Hoff en Jan Wils tonen zich in de beginjaren van de 
beweging vooral beïnvloed door Frank Lloyd Wright. Mondriaan introduceert een heldere vor-
men- en kleurentaal, maar die blijkt te radicaal om in de bouwkunst toegepast te worden. 

In 1924 maakt Gerrit Rietveld de vertaalslag van Mondriaans ideeën naar de architectuur: hij 
maakt zichzelf onsterfelijk met het Rietveld-Schröderhuis, een opdracht van en in samenwerking 

Michel de Klerk, 

woningen Eigen Haard, 

1917-21, Amsterdam

Piet Kramer en  
Michel de Klerk, 

woningen De 
Dageraad, 1920-23, 

Amsterdam
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met Truus Schöder-Schräder. Het huis geldt als schoolvoorbeeld van de De Stijlarchitectuur en 
staat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.

Van Doesburg reist de halve wereld rond om het evangelie van De Stijl te verkondigen. Hij verblijft 
enige tijd aan het Bauhaus, beschildert met het echtpaar Hans en Sophie Arp de uitgaansgelegen-
heid L’Aubette in Straatsburg en maakt enkele architectonische ontwerpen samen met Cornelis 
van Eesteren; Maison Particulier en Maison d’Artiste zijn als vormstudies bekend geworden, maar 
nooit gebouwd. Van Doesburg is geen gemakkelijk iemand; veel medewerkers verlaten De Stijl al 
na enkele jaren uit onenigheid met de geestelijk vader van het blad. In 1927 houdt De Stijl op te be-
staan. In 1932 verschijnt er nog één nummer dat geheel gewijd is aan de overleden Van Doesburg.

Constructivisme in Rusland

Vlak voor de Russische Revolutie van 1917 komt het constructivisme op. De stroming verzet zich 
tegen subjectiviteit en expressionistische uitspattingen. Na het uitbreken van de revolutie komt de 
stroming in een versnelling, doordat ze perfect aansluit bij de rationele ideeën van de revolutie. 

Men aanbidt machines en techniek en de constructivisten 
vinden hierin een aanknopingspunt voor hun architec-
tuur. Aanvankelijk is het constructivisme een stroming 
binnen de beeldende kunst, maar de ideeën slaan over 
op de architectuur. Kunstenaar en architect El Lissitzky is 
hiervoor hoofdverantwoordelijk.

In de jaren twintig werkt El Lissitzky in Duitsland en or-
ganiseert er in 1922 een Russische tentoonstelling. Verder 
verspreidt hij de principes van het constructivisme on-
der de aanhangers van De Stijl en Bauhaus. In Rusland 
doorloopt het constructivisme twee fasen: in de eerste, 
experimentele fase maakt men vooral houtconstructies 
voor tentoonstellingen en doet men aan straatkunst. In 
de tweede, professionele fase beziet men gebouwen als 
objecten die zich tussen machinevorm en biologische 
structuur bevinden. De wetenschappelijke benadering 
van de architectuur leidt ertoe dat de ontwerpen complex 

Gerrit Rietveld, 
Rietveld-Schröderhuis, 

1924, Utrecht

El Lissitzky  
(1890-1941)
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worden en dat niet-architectonische elementen in de architectuur hun introductie doen, zoals 
schijnwerpers, antennes en filmapparatuur.

Tatlin en Melnikov

De constructivistische gebouwen kenmerken zich door schuin of steil omhoog in de lucht te ste-
ken. Ze bestaan uit op elkaar gestapelde vormen. Het uiterlijk is direct afgeleid van de constructie; 
deze is zichtbaar door het gebruik van grote glazen wanden en ramen (een soort hightecharchi-
tectuur avant la lettre). Fraaie voorbeelden zijn het ontwerp van het monument voor de Derde 
Internationale (1919) van Vladimir Tatlin, een vierhonderd meter hoge scheve en afgestompte 
piramide die spiraalvormig naar boven loopt. Het gebouw is echter nooit gerealiseerd.

Een andere beroemde constructivist is Konstantin Melnikov, die het Machorkapaviljoen (1923) 
bouwt. Aan het begin van de jaren dertig komt in Rusland plotseling een einde aan het constructi-
visme, wanneer Stalins communistische partij een nieuwe stijl gaat voorschrijven.

Bauhaus in Duitsland

Bauhaus is de benaming voor de toonaangevende academie voor beeldend kunstenaars, am-
bachtslieden en architecten. Ook het gebouw waarin de opleiding gevestigd is, heet Bauhaus. 
Bauhaus is van 1919 tot 1932 eerst in Weimar en later in Dessau gevestigd. De kiem van Bauhaus 
ligt in de Deutsche Werkbund. De Belgische architect en schilder Henry van de Velde richt in 

1906 de Groothertogelijke School voor Kunst en Nijver-
heid op in Weimar. Walter Gropius, de opvolger van Van 
de Velde, voegt in 1919 deze opleiding en de Hogeschool 
voor Beeldende Kunst samen tot Das Staatliche Bauhaus 
Weimar. Bauhaus is in alles socialistisch getint. Als het 
politieke klimaat in Weimar steeds conservatiever wordt, 
krijgt de academie het steeds heter onder de voeten. Na-
dat de subsidie in 1925 wordt ingetrokken, wijkt Bauhaus 
uit naar Dessau.

Gropius ontwerpt zelf het nieuwe gebouw. Bauhaus wil 
alle vormen van kunst in de architectuur onderbrengen. 
Door de creatieve inspanningen van diverse kunstdisci-
plines te bundelen, het zogenoemde Gesamtkunstwerk of 

Konstantin Melnikov, 
Machorkapaviljoen, 

1923, Moskou

Bauhaus
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totaalkunstwerk, zou uiteindelijk een nieuwe vorm van architectuur ontstaan. De naam Bauhaus 
is geïnspireerd op de Bauhütte (bouwloodsen) van middeleeuwse kathedraalbouwers. Volgens 
Gropius stonden bij dergelijke religieuze bouwprojecten alle ambachten in het teken van het be-
treffende project.

Binnen de Bauhausarchitectuur worden structuur en decoratie één. Handvaardigheid wordt bij de 
werkzaamheden gestimuleerd, evenals het gebruik van uiteenlopende materialen als textiel, staal, 
glas, hout, leer en kunststof. 

In feite brengt Gropius met de handwerktraditie van Bauhaus de utopische idealen van de Engelse 
arts & craftsbeweging tot uiting. Vanaf 1922 verandert Bauhaus onder invloed van Johannes Itten 
en Theo van Doesburg van richting. Producten moeten praktisch bruikbaar zijn en bovendien 
industrieel vervaardigd kunnen worden. Kenmerkend zijn de eenvoud en de combinatie van func-
tionaliteit en ‘design’.

De Bauhausopleiding is zeer vernieuwend. In de economisch slechte periode na de Eerste Wereld-
oorlog beschikt de instelling over aanzienlijke middelen, zoals eigen werkplaatsen, materialen en 
goedkope arbeidskrachten. Daarnaast doceert er een groot aantal gerenommeerde kunstenaars 
zoals Johannes Itten, Lyonel Feininger, Paul Klee, Wassily Kandinsky en Josef Albers.

In 1932 wordt Bauhaus als gevolg van het opkomende nationaal-socialisme gesloten. In 1933 be-
sluit directeur Ludwig Mies van der Rohe tot de opening van een particuliere instelling in Berlijn. 
Nog datzelfde jaar wordt het instituut definitief gesloten wegens verdenkingen door de Gestapo 
van ‘bolsjewisme’.

Bauhaus gesloten wegens 

verdenkingen door de 

Gestapo van ‘bolsjewisme’
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Hoofdstuk 4: Pioniers van het functionalisme, het nieuwe 
bouwen, international style, traditionalisme

Functionalisme

Bij de stroming die met het functionalisme wordt aangeduid is simpelweg de vorm van een bouw-
werk het gevolg van de functie die het moet vervullen. Een gebouw mag niets meer zijn dan een 
uitwerking van zijn functie; het ontwerp berust alleen op het voldoen aan de technische eisen.

Andere termen zijn: moderne beweging, nieuwe zakelijkheid of het nieuwe bouwen. In 1932 krijgt 
de stroming n.a.v. een tentoonstelling met werk van Europese en Amerikaanse functionalisten in 
het Museum Of Modern Art in New York, de overkoepelende term international style. De theo-
reticus Viollet-le-Duc schenkt in zijn architectuurtheorie voor het eerst aandacht aan het func-
tionalisme zoals we dat nu kennen: de vorm komt voort uit de functie. De Chicago School-ar-

chitect Louis Sullivan verleent met zijn uitspraak ‘form 
ever follows function’ het functionalisme voor het eerst 
bekendheid. Zijn leerling Frank Lloyd Wright adopteert 
Sullivans ideeën; het vereenvoudigde ‘form follows func-
tion’ wordt dan snel een populaire leus.

Nieuwe bouwtechnieken en materialen maken het functi-
onalisme in de architectuur mogelijk: met glas, gewapend 
beton en staal creëren architecten nieuwe vormen. Ken-
merkende elementen zijn de platte daken, overstekende 
horizontale vlakken, strookvensters, metalen leuningen. 
Daarbij maken montagebouw en standaardisatie het mo-
gelijk om efficiënter en goedkoper te bouwen. Door deze 
technologische innovaties ontstaat een transparante en 
abstracte architectuur. Een open plattegrond en een vrije 
gevelindeling maken een functionele ordening binnen 
het gebouw mogelijk. Decoraties en ornamenten zijn ta-
boe en worden vervangen door strakke witgepleisterde 
muren of glazen wanden. Trefwoorden: licht, lucht en 
ruimte.

Le Corbusier en CIAM 

Een van de bekendste architecten van het functionalisme is de van oorsprong Zwitserse archi-
tect en beeldend kunstenaar Le Corbusier. Hij formuleert vijf uitgangspunten voor de nieuwe 

bouwstijl: bouw op kolommen, een 
daktuin, een dragend skelet met vrije 
plattegrond, lange en horizontale ra-
men en een vrije gevelindeling.
 
In 1928 is Le Corbusier medeorgani-
sator van de Congrès Internationaux 
d’Architecture Moderne (CIAM) in 
Zwitserland. Namens Nederland zijn 
Mart Stam, Hendrik Berlage en Ger-
rit Rietveld aanwezig. Een uitkomst 
is de fusie van de functionalistische 

Le Corbusier,  
Dom-ino, 1914
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groepen De 8 uit Amsterdam en Opbouw uit Rotterdam. Op deze congressen over architectuur 
komt de internationale architectenwereld bijeen om te discussiëren over moderne architectuur en 
stedenbouw.

Een van de belangrijkste ideeën die uit de CIAM voortkomen is het idee van de functionele stad: 
een geplande stad waarbij de functies van wonen, werken recreëren en infrastructuur van elkaar 
gescheiden zijn. Le Corbusier zelf maakt in de jaren ‘20 en ‘30 diverse ontwerpen voor deze ideale 
stad (o.a. plan Voisin uit 1925) . Een mooi voorbeeld van deze ‘CIAM-gedachte’ is het ontwerp van 
Brasília, de nieuwe hoofdstad van Brazilië door de Braziliaanse architect Lucio Costa (jaren ‘50). 
Een Nederlandse voorbeeld is de aanleg van de Amsterdamse Bijlmer, uit de jaren ‘60.

Weissenhofsiedlung

Terug naar de beginjaren van het functionalisme. Een van de gaafste voorbeelden is de Weissen-
hofsiedlung, een modelwijk van het nieuwe bouwen uitgevoerd in 1927 in Stuttgart door vooraan-
staande architecten.
De wijk is een onderdeel van de tentoonstelling ‘Die Wohnung’, georganiseerd door de Deutsche 
Werkbund.
Het overkoepelende thema van de tentoonstelling is standaardisering van de woningbouw. Dit 
sluit goed aan bij het algemene doel van de Werkbund, namelijk het versterken van de banden 
tussen kunst en industrie. Namens Nederland bouwen Jacobus Oud en Mart Stam er huizen.

Het nieuwe bouwen

Het nieuwe bouwen of nieuwe zakelijkheid is de Nederlandse tak van de moderne beweging tij-
dens het interbellum in Europa. Het begin van de twintigste eeuw staat in het teken van de indus-
trialisatie en de technologische vooruitgang. De vraag naar fabrieksgebouwen, kantoren, scholen, 
sociale woningbouw en bijbehorende verkeersnetwerken neemt sterk toe. De architecten van de 
Amsterdamse School experimenteren met een monumentale en met ornamenten opgesierde ar-
chitectuur. De functionalisten streven naar een fundamenteel nieuwe architectuur die de verande-

Weissenhofsiedlung, 
Stuttgart (1927)
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rende tijdgeest moet reflecteren. Zij bepleiten een rationele architectuur met een vormentaal die 
‘berust op het begrip van constructie’.

In 1925 ontwerpen Brinkman en Van der Vlugt samen met Mart Stam de Van Nellefabriek in Rot-
terdam. Door een constructie van staal en beton realiseren zij een open plattegrond met gevels van 
glas. Door de open structuur zijn de verschillende productieprocessen van de tabaks-, koffie- en  
theefabriek te herkennen. De fabriek groeit uit tot een voorbeeld voor de internationale fabrieks-
architectuur.
Na de Van Nellefabriek laat directeur Sonneveld door Brinkman en Van der Vlugt een woonhuis 
bouwen, Huis Sonneveld (1933). Een machtige witte villa, die gekenmerkt wordt door functiona-
liteit en comfort. Deze en andere witte villa’s in nieuwe stijl contrasteren sterk met het tegenover-
gelegen Museum Boijmans Van Beuningen (1935) van stadsarchitect Van der Steur; een machtig 
bakstenen gebouw in traditionele stijl opgetrokken.

Andere bekende voorbeelden van het nieuwe bouwen zijn Sanatorium Zonnestraal in Hilversum 
(1928) van Johannes Duiker en de Openluchtschool in Amsterdam (1930) eveneens van Duiker in 
samenwerking met Bernard Bijvoet.

Het nieuwe bouwen is in grote mate een sociaal geën-
gageerde beweging. De 8 en Opbouw hebben grote be-
langstelling in het vraagstuk van de sociale woningbouw: 
wat is de beste manier om mensen met weinig geld onder 
goede omstandigheden te huisvesten?

Tijdens het interbellum wordt er niet veel sociale woning-
bouw in de nieuwe stijl gerealiseerd; de modernen klagen 
dat de traditionalisten en de aanhangers van de Amster-
damse School de woningbouwdiensten en welstandcom-
missies in hun greep houden. 

Een fraai gerealiseerd experiment is de Bergpolderflat in 
Rotterdam van Van Tijen, Brinkman en Van der Vlugt 
(1934). Staal (Wolkenkrabber in Amsterdam, 1931), Dui-
ker en Wiebenga (Nirwanaflat Den Haag, 1929) pionie-
ren al eerder met hoogbouw, maar deze flats zijn bedoeld 
voor mensen met meer financiële armslag.  

Brinkman en  
Van der Vlugt,  

Van Nellefabriek, 
1925-31 Rotterdam

Nazorgkolonie 
Zonnestraal,  

(1926-31), Hilversum
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AUP

Tot slot heeft Cornelis van Eesteren als hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling van de Dienst 
Publieke Werken in Amsterdam een groot aandeel in het ontwerp van het Algemeen Uitbreidings-
plan Amsterdam (AUP, 1934), dat na de oorlog uitgevoerd wordt. Dit plan, met de ontwikkeling 
van de westelijke tuinsteden en Buitenveldert, is het duidelijkste gerealiseerde voorbeeld van de 
stedenbouwkundige principes van het nieuwe bouwen.

Traditionalisme

Architecten van het traditionalisme kijken naar anonieme, ambachtelijke bouwers als inspiratie 
voor hun gebouwen. Ze gaan uit van kennis die door praktijk en ervaring is opgedaan, in plaats 
van door de leer van academies. Verder laten ze zich eerder door regionale dan door nationale of 
internationale stijlen beïnvloeden. De traditionalisten zijn niet zomaar bouwers met een hang naar 
nostalgie; ze komen juist veel voor in landen waar nog authentiek traditioneel gebouwd wordt. Dit 
is bijvoorbeeld het geval in de Scandinavische landen en Zwitserland. Het bakstenen stadhuis van 
Stockholm met zijn kenmerkende toren vindt goede navolging.

Delftse School

In Nederland vindt de baksteenar-
chitectuur van de jaren twintig een 
voortzetting in de vorm van het tra-
ditionalisme, naast het opkomende 
modernisme. De baksteenbouw is 
nu niet langer modern expressionis-
tisch, maar juist behoudend en geba-
seerd op de nationale bouwtraditie 
van sobere baksteengevels met een 
vlakke en symmetrische opzet. 

De stijl staat ook bekend als de Delft-
se School, vanwege de inspiratie die 
de leden ervan opdoen bij de colleges 
en ideeën van de Delftse hoogleraar 
Granpré Molière. De Delftse School 

Algemeen 
Uitbreidingsplan 

Amsterdam (AUP, 
1934)

Gijsbert Friedhoff, 
Raadhuis, 1928-33, 

Enschede
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manifesteert zich in een katholieke omgeving; ze wil de 
traditionele plattelandsarchitectuur behouden. Belang-
rijke kenmerken zijn dan ook het gebruik van baksteen 
en hellende daken. Rijksbouwmeester Gijsbert Fried-
hoff ontwerpt een reeks raadhuizen in traditionele bak-
steenarchitectuur.

Een fraai voorbeeld is het raadhuis van Enschede (1933) 
dat rechtstreeks geïnspireerd lijkt op het raadhuis van 
Stockholm. Ook het werk van Alexander Kropholler 
ademt de geest van het traditionalisme. Mooie voorbeel-
den van deze schijnbaar tijdloze architectuur zijn het 
Waalwijkse stadhuis met zijn markante trapgevel (1931) 
en de baksteenarchitectuur van het Van Abbemuseum in 
Eindhoven (1935).

Alexander Kropholler, 
Raadhuis, 1929-31, 

Waalwijk
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Hoofdstuk 5: Art Déco, wolkenkrabbers VS,  
wederopbouw NL, Team X en het structuralisme

Arts décoratifs 

De wereldtentoonstelling Exposition Internationale des 
Arts Décoratifs et Industriels Modernes die in 1925 in 
Parijs wordt gehouden, gaat de boeken in als naamgever 
van een nieuwe stijl: Art Déco. In de reglementen van de 
tentoonstelling is zelfs het thema ‘artistieke vernieuwing’ 
opgenomen. Frankrijk wil laten zien dat het nog steeds 
het centrum van de avant-garde is. De tentoonstelling 
staat in het teken van moderne decoratieve en industri-
ele kunsten. Daar hoort uiteraard de kunstnijverheid bij, 
maar ook architectuur, theater- en zelfs tuinkunst.

De reglementaire eis van vernieuwing en originaliteit 
leidt tot een baaierd aan nieuwe stijlelementen: zo expe-
rimenteert Le Corbusier in zijn Pavillon de l’Esprit Nou-

veau met moderne materialen en 
technieken. Het Russische paviljoen 
van Melnikov is volgens de laatste 
constructivistische principes opge-
trokken.Het Nederlandse paviljoen 
van J.F. Staal is ontworpen in de stijl 
van de Amsterdamse School.
De tentoonstelling laat een mengel-
moes zien van uiteenlopende stijlen-
kenmerken uit het neoclassicisme, 
de art nouveau en het kubisme. Maar 
er zijn ook gemeenschappelijke ken-
merken: symmetrie, monumenta-
liteit en de nadruk op de rechte en 
hoekige lijn.

Een van de beste voorbeelden van 
pure art déco in de architectuur is 
het Chrysler Building in het centrum 
van New York. De wolkenkrabber is 
in 1928 ontworpen door de Ameri-
kaanse architect William Van Alen, 

in opdracht van projectontwikkelaar William Reynolds. Walter Chrysler van de Chrysler Corpo-
ration financiert het project.

De start van de bouw leidt tot een ‘race for the sky’: wie bouwt het hoogste gebouw ter wereld, het 
Chrysler Building of de naastgelegen Bank of Manhattan. Chrysler wil het hoogste gebouw ter 
wereld op de kaart zetten, maar de Bank of Manhattan laat twee extra verdiepingen op zijn gebouw 
zetten. Vlak voor oplevering van het Chrysler Building plaatst de aannemer een bijna 60 meter 
hoge metalen spits (‘Vertix’) op het dak van de toren om zodoende toch het hoogste gebouw ter 
wereld te worden (315 meter).

J.F. Staal,  
Nederlands paviljoen, 

1925
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 Glimmende velgen

Het 77 verdiepingen tellende bouwwerk is een van de 
mooist gedecoreerde kantoorgebouwen ter wereld. Wal-
ter Chrysler wil in zijn kantoorgebouw het symbool auto 
goed terugzien. Daarom decoreert Van Alen zijn wolken-
krabber met verschillende ornamenten die naar auto-on-
derdelen verwijzen, zoals wieldoppen en spatborden. De 
torenspits lijkt bovendien op de radiatordop uit een van 
Chryslers modellen.

De ‘race for the sky’ is in New York en zeker daarbuiten 
nog lang niet uitgewoed. Vooral het Midden-Oosten en 
Azië laten voorbeelden van hoogbouw zien die duizeling-
wekkende vormen aanneemt. 
Het ene gebouw van honderden meters hoog is nog nau-
welijks af of een nieuw en hoger project staat al in de stei-
gers. Twee voorbeelden van deze megalomanie: de Taipei 
101 van C.Y. Lee & Partners uit 2004 in Taipei, Taiwan. 
Tot 21 juli 2007 was dit de hoogste wolkenkrabber ter we-

reld: 508 meter hoog. Vanaf 2004 bouwt Skidmore, Owings & Merrill de Burj Khalifa in Dubai 
(VAE). De toren wordt naar verwachting 808 meter hoog.

Een absoluut Nederlands hoogtepunt van Art Déco is Theater Tuschinski in Amsterdam. Het the-
ater wordt in opdracht van Abraham Tuschinski gebouwd en gaat in 1921 open. De bioscoop is 
een ontwerp van de vrij onbekende architect Hijman Louis de Jong. De rijk gedecoreerde gevel is 
opgetrokken in een opvallende bouwstijl en is geheel bekleed met geglazuurde tegels en kerami-
sche sculpturen, smeedijzeren decoraties en lampen.

Wederopbouw Nederland

Na de Tweede Wereldoorlog richt Nederland zich, met financiering van de buitenlandse Mars-
hall-hulp, op de wederopbouw van het land: het herstel van havens, industrie, infrastructuur en 
steden staat voorop. De overheid financiert en subsidieert de woningbouw, op dat moment ‘volks-
vijand nummer één’. Het tempo van de woningbouw is niet te hoog: zo voorkomt men massale 
werkloosheid.

William Van Alen, 
Chrysler Building, 

1928-30, New York

Hijman Louis de Jong, 
Theater Tuschinksi, 

1921, Amsterdam
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‘Shake hands’-architectuur

Ook de architectuurdiscussie richt zich op wederopbouw en volkshuisvesting. Toch bestaan er 
nog steeds twee tegengestelde groeperingen: aanhangers van het nieuwe bouwen en die van de 
traditionele, Delftse School. De sfeer tussen beide groepen is minder fel en de leer minder dog-
matisch dan voor de oorlog. Men zoekt zelfs naar een gemeenschappelijk uitgangspunt voor de 
naoorlogse woningbouw, die voor beide partijen aanvaardbaar is. Het resultaat is een ‘huwelijk 
tussen baksteen en beton’, tussen massa en ruimte, tussen traditie en modernisme. Een ‘shake 
hands’-architectuur.

Kerken

Een gebouwtype waarin de wederopbouwarchitectuur 
een krachtig en plastisch gezicht laat zien is de kerkbouw. 
Na de oorlog keert Nederland terug naar zijn verzuilde 
structuren; de kerk blijft een belangrijk gebouw in de sa-
menleving.

Een sprekend voorbeeld is de Opstandingkerk van Ma-
rius Duintjer uit de Amsterdamse wijk Bos en Lommer 
(1956). Deze kerk staat bekend als de ‘Kolenkit’, vanwege 
de afgeschuinde toren die lijkt op een kolenkit, een em-
mer om kolen mee te scheppen. Voordat centrale verwar-
ming zijn intrede deed was verwarming d.m.v. kolen een 
algemeen gebruik.
Er is een Top 100 met monumenten uit de Nederlandse 
wederopbouw die is verschenen in de publicatie ‘Monu-
menten van herrezen Nederland’. Deze publicatie bevat 

de zogeheten Kerngegevens van de 100 ter bescherming voorgedragen monumenten per thema. 
Een mooi overzicht vindt men op: http://www.wederopbouwdatabank.nl/

Team X

In 1953 wordt Team X (Team 10) opgericht tijdens het negende congres van CIAM in Aix-en-
Provence. De oprichters tonen zich bezorgd over een tendens in de moderne architectuur om zich 
te onderwerpen aan abstractie en bureaucratie. Zij vinden dat de architectuur zich meer moet 
richten op de behoeften van de mens, zonder daarbij het modernisme uit het oog te verliezen.

Structuralisme

Tot dan toe is vooral de mening van Le Corbusier binnen CIAM bepalend over welke richting 
de moderne architectuur op moet gaan. De leden van Team X schrijven een manifest, waarin ze 
pleiten voor een stedenbouw die niet langer een optelsom is van functies, maar eerder als ‘een 
materiële vorm van relaties’ moet worden gezien.

Van 1955 tot en met 1981 discussieert de groep over thema’s als de gelaagde stad, infrastructuur 
en mobiliteit, de schoonheid van het getal, flexibele structuren en de combinatie van architectuur 
en stedenbouw. Sommige aanhangers ontwerpen een clustersysteem. Deze ontwerpen dragen bij 
aan de totstandkoming van het structuralisme. Mooie voorbeelden hiervan zijn het Burgerwees-
huis van Aldo van Eyck en het kantoorgebouw voor Centraal Beheer van diens leerling Herman 
Hertzberger.

Marius Duintjer, 
Opstandingkerk, 

1955-56, Amsterdam
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Herman Hertzberger, 
Centraal Beheer, 

1967-72, Apeldoorn

Aldo van Eyck, 
Burgerweeshuis, 

1955-60, Amsterdam
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Hoofdstuk 6: Brutalisme, modernisme, organisch bouwen, 
hightech, megastructuren in stedenbouw, kleinschaligheid 
in stadsvernieuwing

Vorm en materiaal

De jaren ’50 laten een internationaal economisch herstel zien. Er wordt volop gebouwd en geëx-
perimenteerd met bekende bouwmaterialen met gebruikmaking van nieuwe technieken. De jaren 
’60 en ’70 laten een groei zien in ideeën over en visie op architectuur. Het modernisme toont zich 
groots en monumentaal in verschillende soorten vormen en gebouwen: musea, cultuurcentra, on-
derzoeksinstituten en vliegvelden. Als voorbeeld dient nog steeds het werk van Le Corbusier en 
Mies van der Rohe.
De internationale richtingenstrijd wordt nog minder dogmatisch: stijlen en ‘scholen’ zijn er nau-
welijks meer. De architectuur richt zich meer op vorm, op materiaalgebruik. Het materiaal speelt 
soms zodanig de boventoon dat de werkelijke geleding van het gebouw verhuld wordt.

Een mooi voorbeeld van het tonen van het materiaal is 
het brutalisme, een stroming binnen de architectuur die is 
ontstaan vanuit het modernisme. De term is afgeleid van 
het Franse begrip ‘béton brut’: ruw, onbehandeld beton. 
De afdruk van de houten bekisting die gebruikt wordt bij 
het gieten, is vaak bewust zichtbaar gelaten. Brutalisme 
toont de bouwmaterialen zoals ze zijn: onafgewerkt en 
onbewerkt. 

Het brutalisme kent zijn hoogtijperiode in de jaren ‘50 t/m ‘70. De stroming is vooral geïnspireerd 
door de Zwitserse architect Le Corbusier, die in zijn Unité d’Habitation in Marseille de betonnen 
gevel, de dragende pylonen en de schoorstenen en gebouwtjes op het dak expres onversierd en 
‘ruw’ laat. Deze bewust kale en ruwe elementen keren terug in zijn overheidsgebouwen voor de 
stad Chandigarh in India.

Het brutalisme krijgt vaak kritiek doordat een dergelijk gebouw slecht aansluit bij gebouwen in de 
omgeving. Het beton dat onversierd als bouwend element zichtbaar blijft, wekt de indruk massief, 
confronterend en ‘oncompromisloos’ te zijn.

‘béton brut’: ruw, 

onbehandeld beton

Overheidsgebouwen 
voor de stad 

Chandigarh in India
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In Nederland zijn de bekendste voorbeelden het Ministerie van Financiën (1975) in Den Haag van 
Jo Vegter en Mart Bolten en de Aula van de TU Delft (1958-66) van Van den Broek & Bakema.

Modernisme

Het modernisme heeft nog lang niet zijn langste tijd gehad. Een internationale doorwerking blijft 
aanwezig, zij het dat het strakke van de vooroorlogse international style verdwenen is. Materiaal-
gebruik wordt uitbundiger, vormen vloeiender en de monumentale zeggingskracht sterker.

De Neue Staatsgalerie (1968) van Mies van der Rohe doet qua bouw denken aan zijn Duitse pa-
viljoen uit 1929; desondanks heeft het gebouw de glazen wanden die zo typerend zijn voor Mies’ 
Amerikaanse bouwstijl. Het museum wordt wel een Griekse tempel van de moderne architectuur 
genoemd. Mies van der Rohe grijpt terug op een niet uitgevoerd ontwerp uit 1957 voor een hoofd-
kantoor van de Cubaanse rumproducent Bacardi in Santiago de Cuba. De Neue Nationalgalerie is 
het eerste museum dat op het nieuwe Kulturforum Berlin, niet ver van de Potsdamer Platz, wordt 
geopend.

Organisch

Organische architectuur is een pluriforme architectuurstroming die aan het begin van de 20e eeuw 
op verschillende plaatsen tegelijkertijd ontstaat. De vertegenwoordigers ervan laten zich inspire-
ren door de levende natuur. Ze stellen daarbij de mens centraal en proberen hem op harmonische 
wijze te verbinden met zijn natuurlijke, sociale en culturele omgeving.

Mies van der Rohe, 
Neue Staatsgalerie, 

1968, Berlijn

Eero Saarinen, 
Trans World Airlines 

Terminal,1956-62, 
New York
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Met een expressieve vormgeving willen architecten niet alleen functionele gebouwen maken, maar 
ook appelleren aan het gevoel en een tot de verbeelding sprekend gebouw neerzetten.

Een absoluut fantastisch ontwerp is 
Terminal 5 (1962) op de New Yorkse 
luchthaven JFK van Eero Saarinen: 
hij introduceert een gebeeldhouwde 
vormen met een architectonisch ka-
rakter. Zijn werk is helder en vloei-
end, en past uitstekend bij de moder-
ne tijd van vooruitgang en bouwen 
aan de toekomst. De kenmerkende 
vrijvloeiende bochten en krommin-
gen van zijn terminal suggereren in 
alles de luchtvaart.

Een Nederlands hoogtepunt is de 
Gasunie in Groningen van Alberts 
& Van Huut (1994): het bouwwerk 
is als een derde huid voor de mens, 
na de menselijke huid en de huid van 
kleding. Het gebouw biedt de mens 
letterlijk een beschermingslaag tegen 
de grillen van de buitenwereld.

Hightech

In de zogenaamde hightecharchitectuur ligt de nadruk op techniek. Feitelijk wordt deze stroming 
al in 1898 door de Eiffeltoren in Parijs aangekondigd: het skelet is zichtbaar, een lofzang op de 
technologie. Ingenieurs komen erachter dat gebouwen ook in hun onafgewerkte toestand mooi 
kunnen zijn.

In bijna alle hightecharchitectuur is 
dit skelet flexibel ontworpen, zodat 
het gebouw vergroot of verkleind 
kan worden. De gebouwinstallaties 
en -constructie worden als een soort 
ornament of sculptuur aan de bui-
tenzijde geplaatst. Hierdoor krijgen 
de gebouwen het uiterlijk van een 
machine. De gebruikte materialen 
zijn vooral staal, aluminium en glas. 
Ook past men felle kleuren toe op 
bepaalde tektonische onderdelen.

Icoon van deze stroming is het Centre Pompidou van Renzo Piano en Richard Rogers (1977). De 
technologie laat het gebouw zijn structuur zien en geeft het tevens zijn karakter. In de constructie 
zijn de leidingen en de steunpunten uitsluitend de kleuren wit, blauw, rood en groen toegepast. 

De kleuren geven de functie van de buizen aan: groene buizen zijn voor water, blauwe voor lucht, 
gele voor elektriciteit en rode stukken duiden de gebieden aan die voor de bezoekers toegankelijk 
zijn, zoals roltrappen en liften.

Gasunie in Groningen 
van Alberts &  

Van Huut (1994)

Centre Pompidou  
van Renzo Piano  

en Richard Rogers 
(1977)
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Kleinschaligheid

Na de grootschalige stadsplanning van o.a. de Nederlandse Bijlmermeer van de jaren ‘60 komt er 
steeds meer een roep voor een terugkeer naar het kleinschalige. De architectuur heeft zich tussen 
1950 en 1965 tamelijk homogeen ontwikkeld: groots modernisme, dure bouwmaterialen en nieu-
we gebouwtypen. Er ontstaan twee stromingen: een grootschalige in robuuste vorm, toegepast in 
kantoor- en bedrijfsgebouwen, scholen en ziekenhuizen en een kleinschalige voor de woningbouw. 
De stadsbevolking verzet zich tegen rigoureuze stadssaneringen en het dempen van grachten en 
vaarten. Nieuwe sleutelwoorden zijn kleinschaligheid en herbergzaamheid.

Piet Blom zal als architect werkelijk experimenteel te werk gaan. De Kasbah (1973) in Henge-
lo is zo’n complex van woningen, geïnspireerd op Noord-Afrikaanse architectuur. Blom verheft 
de woonfunctie letterlijk naar de eerste verdieping, zodat er daaronder een gemeenschappelijke 
ruimte vrij blijft. Dit overdekte gebied zou in de ogen van Blom door de bewoners ‘veroverd’ kun-
nen worden.

De Kasbah (1973)  
in Hengelo

Piet Blom,  

Kasbah, 1969-73, 

Hengelo
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Hoofdstuk 7: Neorationalisme, postmodernisme, 
deconstructivisme, neomodernisme, grands travaux

Neorationalisme

In Nederland ontstaat rond 1980 een reactie op het ‘bouwen voor de buurt’ en de inspraak van 
bewoners. Een tegenbeweging van neorationalisten, bestaande uit Wim Quist, Carel Weeber, Cees 
Dam en Jan Hoogstad, zet zich af tegen de ‘herbergzame’ architectuur van het structuralisme uit 
de jaren ’70, waarbij de architectonische vorm ondergeschikt is gemaakt aan sociale doelen. De ne-
orationalisten moeten niks hebben van de tot een ‘maniertje’ verworden veelvormige kleinschalige 
architectuur en de doolhofachtige Nederlandse stedenbouwkundige plannen. Carel Weeber vat de 
kleinschaligheid krachtig samen met de treffende naam ‘Nieuwe Truttigheid’.

Architecten streven net als bij het rationalisme uit het begin van de 20e eeuw naar een logische en 
objectieve benadering van het programma van eisen. De introductie van de computer in de teken-
kamer maakt het tekenen van projecten met veel repetitie eenvoudiger. Het door Carel Weeber 
ontworpen wooncomplex  Zwarte Madonna (1985) is het eerste Nederlandse gebouw dat met de 
computer is getekend. In dit woongebouw maakt Weeber gebruik van prefab gevelpanelen met een 
bekleding met tegels. 

Postmodernisme

Het postmodernisme is een reactie op het modernisme, waarbij de nadruk ligt op de uiterlijke ver-
schijningsvorm van gebouwen. Men gebruikt de klassieke vormtaal (zuilen, frontons, kapitelen) 
als inspiratiebron voor de architectuur. Klassieke elementen uit prefab beton worden bijna provo-
cerend toegepast, vaak in combinatie met moderne onderdelen zoals vliesgevels.

De term postmodernisme in de architectuur wordt waarschijnlijk voor het eerst gebruikt door de 
architectuurcriticus Charles Jencks in zijn boek ‘The Language of post-modern architecture’ uit 
1977.

Hij definieert postmodernisme als een ‘populistische, pluralistische kunst, die onmiddellijk com-
municeert’.

Zwarte Madonna 
(1985)



31 Moderne architectuur | Vrije Academie

Bij Jencks begint het postmodernisme op 15 juli 1972 om 15:32 uur, met het opblazen van het 
functionalistische Pruitt-Igoe Building in Saint Louis van Minoru Yamasaki (de architect van de 
Twin Towers). De explosies luiden het failliet van het modernisme in.

Deconstructivisme

De Franse filosoof Jacques Derrida ontwikkelt in de jaren ‘60 een analysemethode in de literatuur-
kritiek. Hij stelt dat men de westerse metafysica kan blootleggen door de logica ervan te ‘decon-
strueren’: de deconstructie van de inhoud van een creatief werk toont aan dat dit aan verschillende 
interpretaties onderhevig is. Daardoor is het dubbelzinnig, wat in tegenspraak is met de logica. In 
de jaren ‘70 vinden Derrida’s ideeën navolging in de architectuur.

Ricardo Bofill, 
Les Espaces 

d’Abraxas,1978-83, 
Marne-la-Vallée

Pruitt-Igoe Building, 
Saint Louis,  

15 juli 1972, 15:32 uur
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Schots en scheef

Kenmerken van deze stroming zijn chaotische en gefragmenteerde gebouwen die schots en scheef 
staan. De ruimtelijk complexe ontwerpen hebben een divers materiaal en kleurgebruik. Peter Ei-
senman maakt een hele serie Houses: van 1 t/m 10, steeds verder lijkt de constructie van de huizen 
uit elkaar te zijn getrokken. 

Bernard Tschumi ontwerpt in het Parc de la Villette (1982) een serie vreemde rode gebouwen, vol 
met zwevende balken en rare hoeken, folies geheten. Ze staan op een streng raster. De roodgelakte 
paviljoens herbergen cafés en restaurants, maar dat is aan de vorm niet af te lezen. De folies doen 
onaf en verbogen aan; hun staalconstructies lijken wel ruïnes.

Frank Gehry is bekend vanwege zijn Guggenheim Museum (1997) in Bilbao, een enorme glinste-
rend visachtig wezen op een pier. In Nederland kennen we het Groninger Museum (1994) van Al-
lessandro Mendini en Coop Himmelb(l)au. Het gebouw bestaat uit drie afzonderlijke onderdelen. 
Spectaculair is het dak van het paviljoen van Mendini en het paviljoen van Coop Himmelb(l)au 
dat de indruk wekt dat er een orkaan overheen gegaan is.

Parc de la Villette 
(1982)

Guggenheim Museum 
(1997) in Bilbao
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Neomodernisme

Vanaf de tweede helft van de jaren ‘80 maakt de moderne architectuur van de jaren ‘20 en ‘30 een 
revival door. Geïnspireerd door het functionalisme ontwerpen architecten strakke gebouwen met 
veel aandacht voor eenvoudige plattegronden. De vorm van het gebouw is belangrijk. Dit leidt 
aanvankelijk tot vrij letterlijke citaten van vooroorlogs modernisme; later gaat de fascinatie van 
het neomodernisme steeds sterker uit naar de moderniteit van de huidige samenleving en naar de 
vraag hoe zich dat vertaalt in gebouwen en stedelijke omgevingen.

De aanzet van de heroriëntatie op 
de stad was al te vinden in de stads-
vernieuwingen van de jaren ’70. In 
de jaren ’80 zet dit zich door in de 
‘compacte stad’. Gemengde functies 
en bestemmingen en hoge dichthe-
den vormen de leidraad. Dat kan met 
hoogbouw en met gesloten bouw-
vakken in hechte stedelijke weef-
sels. Vooral Rem Koolhaas heeft met 
zijn theoretisch werk deze stroming 

diepgaand beïnvloed. De abstracte dozen worden meer en meer gecombineerd met een grote ver-
scheidenheid aan eigentijdse vormen, technieken, materialen en kleurpatronen.

De grote aandacht voor het uiterlijk van het gebouw uit zich in dure materialen, rustig en chic 
kleurgebruik en zeer verzorgde details. Landelijk en internationaal bekend zijn het Office for Me-
tropolitan Architecture (OMA) van Rem Koolhaas en Mecanoo.

De Rotterdamse Kunsthal (1992) van OMA is een moderne, in zekere zin controversiële variant 
op het traditionele Nederlandse dijkhuis, met een bovendijks en een benedendijks gedeelte. Het 
niveauverschil van zes meter tussen de Westzeedijk en het Museumpark wordt overbrugd door 
een rechthoekig circuit van hellingbanen. De hellingbaan is een terugkerend verschijnsel in alle 
ontwerpen van Koolhaas/OMA.

Mecanoo bouwt vanaf 1985 aan het stadsvernieuwingsproject Hillekop in Rotterdam, bestaande 
uit sociale woningbouw, een basisschool, een buurthuis en winkels. Het project laat een lange 
slingerende strook nieuwbouw van zes verdiepingen zien en een waaiervormige hoogbouwtoren 
met 16 verdiepingen. 

OMA,  
Danstheater, 1980-87, 

Den Haag

OMA,  
Kunsthal, 1988-92, 

Rotterdam
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Grands travaux

Vanaf de jaren ‘80 schrijft de Franse president François Mitterrand architectuurgeschiedenis door 
bijna jaarlijks een opdracht te geven voor een monumentaal gebouw. Het geheel staat bekend als 
de Les Grands Travaux (‘De Grote Werken’), waarmee Mitterrand een presidentiële ‘voetafdruk’ 
achterlaat in de stad Parijs. 

Een van de vernuftigste is het Insti-
tut du Monde Arabe (1987) van Jean 
Nouvel: in een van de gevels bevin-
den zich achter het glas diafragma’s 
in verschillende afmetingen. Deze 
kunnen afhankelijk van de hoeveel-
heid zonlicht geopend of gesloten 
worden. De diafragma’s herinneren 
aan arabesken en geometrische vlak-
verdelingen uit de islamitische kunst.

De Deense architect Von Spreckel-
sen wilde met zijn Grande Arche 
een 20e-eeuwse versie van de Arc de 
Triomphe maken. De boog is vrijwel 
kubusvormig en de binnenkant is 
open. Hij is 110 meter hoog, zodat 
de Notre-Dame erin zou passen, een 
lengte van 108 meter en een breedte 
van 112 meter. De Arche staat op de-
zelfde lijn als de Arc de Triomphe, Le 
Petit Arc (in de Tuilerieën) en de gla-
zen piramide van het Louvre. Deze 
lijn wordt de Grand Axe genoemd.

Andere grote werken zijn de Opéra de la Bastille (1989) van Carlos Ott, de bekende Pyramide du 
Louvre (1989) van Ieoh Ming Pei en de Bibliothèque Nationale de France (1996) van Dominique 
Perrault. Dit kunstige gebouw kent vier torens die genoemd zijn naar het deel van de collectie dat 
erin is opgeslagen: Tour des temps (Toren van de tijd), Tour des lois (de wetten), Tour des nombres 
(de getallen), Tour des lettres (letters, namelijk de letterkunde).Het gebouw wordt ruim elf maan-
den na het overlijden van Mitterrand geopend.

Mecanoo, 
Stadsvernieuwing 
Hillekop, 1985-89, 

Rotterdam

Jean Nouvel,  
Institut du Monde 

Arabe (IMA),  
1981-87, Parijs
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Johann Otto von 
Spreckelsen,  

La Grande Arche  
de la Fraternité,  
1982-89, Parijs
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Hoofdstuk 8: Supermodernisme 1, grote werken, 
superdutch, stads wonen 1

Sinds het begin van de jaren ’90 komt een nieuwe stroming op die eigenlijk nog geen naam heeft, 
maar die we met supermodernisme kunnen duiden: in feite een perfectionering van het moder-
nisme; architectuurpublicist Hans Ibelings introduceert de term in de architectuur. Hij ontleent de 
term aan de publicatie ‘Non-lieux; introduction à une anthropologie de la surmodernité’ (1992) 
van de antropoloog Marc Augé.

Augé stelt dat een steeds groter deel van de ruimte betekenis in de klassieke antropologische zin 
ontbeert, omdat niemand zich ermee verbonden voelt. Hij signaleert een overvloed aan ruimte, 
individualisering en tekens. Dit laatste doordat in de huidige samenleving iedereen voortdurend 
met informatie gebombardeerd wordt.

Deze drie vormen van overvloed tekenen de supermoderne conditie. Kenmerkend voor deze we-
reld zijn de plaatsen waarmee niemand een bijzondere binding heeft, en die niet op een traditio-
nele manier fungeren als ontmoetings-plaats. Augé noemt deze plekken niet-plaatsen (non-lieux). 
Volgens hem bestaat de wereld in toenemende mate uit dit soort niet-plaatsen, die vooral te vinden 
zijn op het terrein van de mobiliteit en consumptie.

In het supermodernisme speelt de 24-uurseconomie en globalisering een grote rol. De nadruk ligt 
dan ook op niet-plaatsen als luchthavens, hotels en winkelcentra en is minder gericht op woning-
bouw. De luchthaven en het grote treinstation dragen de essentiële thema’s van de huidige tijd: 
mobiliteit, bereikbaarheid en infrastructuur zijn evidente elementen. Soms lijken gebouwen in-
wisselbaar te zijn, of werken vervreemdend: de grens tussen wat typisch aan een vliegveldterminal 
of treinstation is, is verdwenen.

Mooie voorbeelden zijn de Londense International Terminal/Waterloo Station (1993) van Ni-
cholas Grimshaw, Terminal West van Benthem Crouwel (1993) of het Satolas TGV-station (1994) 
van Santiago Calatrava. 

Terminal West van 
Benthem Crouwel 

(1993)
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Grote werken

Het werk van Santiago Calatrava straalt vooral beweging uit: suggestief of juist met letterlijk, be-
weegbare onderdelen. Een draaiing duidt op dynamiek of de vorm van het gebouw is een en al 
beweging. Zelfs zijn bruggen lijken niet stil te liggen: de Alamillobrug (1991) die het historische 
centrum van Sevilla verbindt met het terrein van Expo 92, of zijn bruggen Harp, Citer en Luit 
(2003), spierwitte dynamische exoten in Haarlemmermeer.

De oude meester Oscar Niemeyer bouwt in 1996 het Museu de Arte Contemporânea in een voor-
stad van Rio de Janeiro. Het museum is een enorme vliegende schotel met een doorsnede van 50 
meter. Het staat op een klif boven het water, gereed om weg te vliegen.

Satolas TGV-station 
(1994) van  

Santiago Calatrava

Alamillobrug (1991)
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Het NEMO (1997) van Renzo Piano, is gebouwd op de zuidelijke ingang van de Amsterdamse 
IJ-tunnel. Het dak heeft een getrapt terras, waar het zomers heerlijk toeven is. Het groenkoperen 
gevaarte lijkt geïnspireerd op de vorm van een schip, klaar om uit te varen.

Superdutch

In de loop van het laatste decennium van het millennium wordt de architectuur in Nederland 
onmiskenbaar avontuurlijker; gebouwen worden gewaagder en eigenzinniger dan tijdens het neo-
modernisme van de jaren ’80. De Nederlandse architectuur neemt een grote vlucht . Er verschijnen 
tal van projecten die internationaal veel belangstelling krijgen.

De bloei is te danken aan een samenloop van omstandigheden: de ruime aanwezigheid van archi-
tectonisch talent, aanhoudende economische voorspoed en veel bouwopdrachten. De overheid 
voert een actief beleid om de architectonische cultuur te stimuleren en te ondersteunen. Ook par-
ticuliere opdrachtgevers zijn zich bewust van de hoge architectonische kwaliteit in Nederland.

Museu de Arte 
Contemporânea

NEMO (1997)  
van Renzo Piano
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De gebouwen die Neutelings Riedijk ontwerpen bestaan 
uit een bewerking van simpele geometrische vormen. De 
gebouwen lijken op sculpturen. De gevel van het Minnae-
rtgebouw (1997) in Utrecht is afgewerkt met spuitbeton 
waarin ijzer zit, wat de gevel een roestbruine kleur geeft. 
De ‘huid’ heeft rimpels of plooien, doordat deze over aan 
de gevel bevestigde stalen kokers loopt.

In het woon- annex zorgcomplex WoZoCo Oklahoma 
(1997) in Amsterdam laat bureau MVRDV zien hoe je 
100 woningen kunt bouwen op een klein perceel: op het 
beschikbare perceel is plaats voor 87 woningen. De ander 
13 woningen worden verdeeld over vijf blokken en aan 
de galerijzijde gehangen. En zo ontstaat een gebouw van 
negen verdiepingen, met vijf uitkragende blokken.

Stads wonen

Rotterdam neemt vanaf de jaren ’80 
de leiding op het gebied van stede-
lijke vernieuwing. De havenstad de-
monstreert wat er met in onbruik en 
verval geraakte industrieterreinen 
dichtbij het centrum moet gebeuren. 
Het 19e-eeuwse havengebied ‘over 
het water’, aan de zuidoever van de 
Maas, krijgt de sprekende naam Kop 
van Zuid. Het zal als voorbeeld die-
nen voor vele nationale stedelijke 
vernieuwingsgebieden. Poort tot het 
gebied is de Erasmusbrug (1996) van 
Ben van Berkel. De Alamillobrug van 
Calatrava dient als inspiratiebron 
voor de Rotterdamse brug; het is niet 
toevallig dat Van Berkel ooit een kor-
te periode voor Calatrava werkte.

Minnaertgebouw 
(1997) in Utrecht

WoZoCo Oklahoma 
(1997) in Amsterdam

Ben van Berkel, 
Erasmusbrug, 1996, 

Rotterdam
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Begin jaren ‘90 maken Riek Bakker en Teun Koolhaas een masterplan, dat in de loop der jaren 
wordt uitgewerkt tot stedenbouwkundig plan. Belangrijke elementen hierin zijn de verbindingen 
met het centrum van Rotterdam d.m.v. de Erasmusbrug en metrostation Wilhelminaplein, een 
hoogstedelijk gebied met veel voorzieningen langs de rivier, en woongebieden langs de binnenha-
vens. Een aantal historische gebouwen, zoals Hotel New York, wordt gehandhaafd, en krijgt een 
nieuwe functie.

Op een vergelijkbare manier als de Kop van Zuid is het voormalige Céramique-terrein in Maas-
tricht getransformeerd tot een nieuw stadsdeel, met woningbouw van Alvaro Siza en Mario Botta. 
Jo Coenen is als stedenbouwkundig ontwerper en supervisor verantwoordelijk voor Cramique. 
Hij bouwt er het Centre Céramique (1995-99). Blikvanger is de raketachtige vorm van het Bonne-
fantenmuseum (1995) van Aldo Rossi. 

De Resident is een bouwproject in het stadshart van Den Haag, als onderdeel van het stedenbouw-
kundige Spuikwartier.
Onder leiding van stedenbouwkundige en architect Rob Krier is de bouw van het project in 1996 
gestart en in 2002 opgeleverd. De gebouwen, voornamelijk hoogbouw, zijn in een stijl die je retro-
postmodernisme zou kunnen noemen. Ze grijpen terug op elementen uit het postmodernisme.

Markante blikvangers zijn de Zurichtoren (1998) van César Pelli, de Muzentoren (2001) van Rob 
Krier, de Hoftoren (2003) van Kohn Pedersen Fox, Castalia (1999) van Michael Graves en Helicon 
(1999) van Soeters Van Eldonk Ponec.

Bonnefantenmuseum 
(1995) van Aldo Rossi

De Resident,  
Den Haag
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Ook het Oostelijk Havengebied in Amsterdam gaat op de schop. Jo Coenen maakt in 1988 een 
masterplan voor het KNSM-eiland, vernoemd naar de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maat-
schappij. Veel oude havengebouwen blijven staan; de mix van oud en nieuw geeft het eiland een 
buitengewone charme. 

Het bureau Soeters Van Eldonk Ponec ontwerpt het masterplan voor het Java-eiland (1992-99). 
Soeters deelt het eiland op d.m.v. kleine grachtjes met hierlangs individueel ontworpen ‘grachten-
panden’; hiermee verwijst Soeters naar de Amsterdamse grachtengordel.

Voor Borneo Sporenburg (boven) kiest landschapsarchitect Adriaan Geuze in 1993 voor een nieuw 
woningtype: rug-aan-rugwoningen met patio’s en/of dakterrassen en 3,5 meter hoge benedenver-
diepingen, waar gewoond en gewerkt kan worden. Het leidt tot een ‘zee van laagbouwwoningen’.

Java-eiland (1992-99), 
Amsterdam
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Hoofdstuk 9: Supermodernisme 2, blobs, China, stads 
wonen 2, neotraditionalisme, futuromodernisme

Tot slot: de jaren 2000 en verder

Vanaf de eeuwwisseling dijt het supermodernisme verder uit. Niks lijkt te gek om te bouwen, alle 
materialen worden door elkaar gebruikt. Enkele opvallende stijlen zijn de zogenaamde monolie-
ten: ongenaakbare gebouwen, die een massieve indruk maken, alsof ze uit één steen zijn gehou-
wen. Ze hebben vaak een opvallende eenvoudige buitenkant en zijn uitgevoerd in glas of steen. 
Mooie voorbeelden uit de vorige les zijn het Piraeusgebouw van Kollhoff/Rapp op het KNSM-ei-
land in Amsterdam en het Minnaert-gebouw van Neutelings Riedijk in Utrecht.

Een Nederlandse overheersende tendens lijkt de zogenaamde OMA-stijl te zijn: kenmerkend is het 
gevouwen vloeroppervlak en ook aan de buitenkant zichtbare hellingbanen of trappen. Vooral de 
architecten die ooit bij OMA gewerkt hebben, nemen kenmerken van het bureau over.

Kenmerk van de tweede fase van het Supermodernisme is een duurzame architectuur; een efficiënt 
gebruik van materialen moet energieverlies voorkomen. Dit wordt ook wel met ‘sustainable archi-
tecture’ aangeduid.Andere tendensen in de 21e eeuw zijn de terugkeer naar het traditionalisme. Op 
Vinex-locaties verschijnen huizen in een retrostijl, die terugverwijzen in uiterlijk en materiaalge-
bruik naar bakstenen huizen uit de jaren ’20 en jaren ’30.

Anderzijds lijkt de Amsterdamse Zuidas op een afspiegeling van midtown Manhattan. Almere 
breidt fors uit, westwaarts, richting Amsterdam. Een krachtig masterplan van MVRDV laat onge-
kende mogelijkheden voor een nieuw gebied zien. Tot slot zien we een explosie aan het ongebrei-
delde toekomstige bouwen, in een stijl die je zou kunnen duiden als futuromodernisme: vooral in 
de hoogbouw doen de hoogte, grandeur en lef van de op stapel staande gebouwen niet voor elkaar 
onder.

Supermodernisme 2 

De Nederlandse ambassade (2001) van OMA in Berlijn heeft een opvallende passage, een door-
gaand traject van straatniveau tot aan het dak: van een steile trap, via een lichte hellingbaan, door 
een smalle donkere gang, langs een volledig glazen passage, die buiten het gebouw hangt etc. 
Dit is de befaamde ‘promenade architecturale’ die Koolhaas van Le Corbusier overneemt (toege-
past in zijn Villa Savoye). De architecturale wandeling door een gebouw geeft telkens een wisse-
lende en verrassende ervaring. 

DP6 Architectuur-
studio, 

Walterboscomplex, 
Apeldoorn, 2003-04
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Het gebouw heeft daarbij een ‘avontuurlijke onoverzichtelijkheid’; de ideale omgeving om onver-
wachts op een ander niveau te belanden en andere collega’s dan die van de eigen afdeling aan te 
treffen.

De bibliotheek (2004) van OMA in Seattle bestaat uit vijf massieve, ogenschijnlijk in de lucht 
zwevende ‘platforms’, die lijken te zijn ingepakt in een glazen huid. De tussenruimte tussen de 
platforms bevat verkeers- en openbare functies. De platforms zijn bovendien doorsneden door 
een centraal atrium. Afgezien van het ruimtelijke concept is het voorstel ook in constructief op-
zicht vernieuwend. De transparante huid vormt een deel van de draagconstructie van de zware 
platforms.

Het Hoofdkantoor van ING (2002) van Meyer en Van Schooten staat aan de rand van de Amster-
damse Zuidas. De bijnamen zijn legio: strijkijzer, klapschaats, kruimeldief, schoen en TGV.
Het ING House staat als een tafel op zestien pilaren van negen tot twaalf meter hoog en is opge-
trokken uit staal en glas. Het handelsmerk van Meyer en Van Schooten lijkt de gelaagde huid van 
het gebouw te zijn. Zo keert in verschillende projecten een constructie terug van glazen platen, 
waardoor de isolatie erachter zichtbaar is. 

bibliotheek (2004)  
van OMA in Seattle

Hoofdkantoor van ING 
(2002) van Meyer en 

Van Schooten
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Het bureau Neutelings Riedijk gaat de uitdaging aan om voor het Nederlands Instituut voor Beeld 
en Geluid (2006) in Hilversum een spannend gebouw neer te zetten dat verschillende functies 
combineert: een media-archief, een publieksattractie en een kantoorvleugel.

Het gebouw bestaat uit vijf lagen onder en zeven boven de grond. Rond een publiek atrium be-
vinden zich de drie functies: een uitkragend volume met de Media Experience, de kantoren en 
onder de grond de archieven. De laatste zijn voor bezoekers zichtbaar door het oversteken van een 
spectaculaire canyon .

Blobs

Een typisch supermodernistisch gebouwtype is de blob 
(afkorting van ‘binary large object’). Hiermee worden de 
‘vloeiende’ gebouwvormen aangeduid die zijn ontstaan 
met de komst van de CAD/CAM-computers: Com-
puter-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing 
(computergesteund ontwerpen). Met specifieke software 
kan men de grote hoeveelheid data sturen die nodig zijn 
om de ingewikkelde dubbelgekromde vormen te be-
schrijven.

Volgens anderen verwijst de term ‘blob’ naar een film 
getiteld ‘The blob’ (1958), waarin een amorf buitenaards 
wezen via een meteoriet op aarde belandt. Vandaar de 
Engelse term: blob = ‘klodder’ of druppel, verwijzend 
naar de amoebevorm van de gebouwen, opgebouwd uit 
ronde draaiingen.

Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid 
(2006) in Hilversum

‘The blob’ (1958)
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Een fraai Nederlands voorbeeld is het project Living To-
morrow (2003), het huis van de toekomst van Ben van 
Berkel. Hij integreert innovatieve communicatie- en in-
formatietechnologie en woon- en  werkconcepten in een 
gebouw, dat qua vormgeving en materiaalgebruik een 
voorbeeld is voor de architectuur van het nieuwe decen-
nium.

Van Berkel zelf hierover: “Je kunt zien dat het typisch een 
vorm is die uit de computer komt. De hele staalconstruc-
tie is door de computer gegenereerd (...) De computer is 
een fantastisch hulpmiddel dat naar mijn idee nog te vaak 
wordt onderschat. Je moet er mee spelen, blijven oefenen, 
net zoals een violist blijft oefenen om zijn spel telkens 
weer te verdiepen, te verbeteren”.

China

Met de toewijzing van de Olympische Spelen 2008 aan China bouwt Peking heldhaftig en zeer rap 
aan grote stadions en arena’s om de wereld te ontvangen. De prestigieuze gebouwen markeren een 
nieuwe etappe in de ontwikkeling van de hoofdstad. Absolute blikvangers op de spelen zijn het Na-
tionaal Zwemcentrum van PTW Architects en het Nationaal Stadion van Herzog & De Meuron.
De bijzondere structuur van de Water cube, zoals het gebouw ook wel bekend staat, is gebaseerd 
op een onderzoek naar de onderlinge verhouding van zeepbellen. 

Het model dat de Ierse hoogleraren Phelan en Weaire maakten, is door de architecten vertaald 
in een ruimtevakwerk opgevuld met ETFE-kussens (een lichtgewicht, transparant materiaal ge-
maakt uit ethyleen-tetrafluorethyleen copolymeer). Het stadion bestaat zodoende uit 4000 met 
lucht gevulde thermoplastische ‘kussens’ die in een zich herhalend patroon in het ruimtevakwerk 
zijn bevestigd. 

Het ‘Vogelnest’, zo genoemd omdat de ingenieuze constructie van betonnen ribben doet denken 
aan de gevlochten takken van een vogelnestje, is het Olympisch Stadion. Een uniek ontwerp: aan 
de buitenzijde is het stadion voorzien van 24 enorme spanten waartussen vakwerken zijn gespan-
nen die de gevel van het stadion vormen. Door het geheel van spanten en vakwerken ziet het 

Living Tomorrow 
(2003)

Nationaal 
Zwemcentrum,  

Peking
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stadion er van veraf uit als een geometrisch duidelijke configuratie van lijnen, maar van dichtbij 
als een chaotisch tafereel.

Stads wonen 2

De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) is een notitie van het Ministerie van VROM 
uit 1993. De notitie bevat uitgangspunten voor de bouw van nieuwe woningbouwlocaties. De loca-
ties aan de rand van grote steden voor massale nieuwbouw worden Vinex-locaties of Vinex-wijken 
genoemd. In de volksmond wordt de term Vinex-wijk veelal gebruikt voor alle grote nieuwbouw 
die in de periode na 1993 wordt gebouwd rond de grote steden. De lijst met Vinex-wijken lijkt 
eindeloos. Om niet teveel van hetzelfde te laten zien, zullen in de les enkele opmerkelijke gebieden 
aan bod komen; zij het dat zij geen strikte Vinex-locaties zijn: het Chassé Park in Breda, de Am-
sterdamse Zuidas en Almere Poort.

Neotraditionalisme

Al bijna een eeuw is het modernisme in Nederland de dominante stroming, waarbij vooruitgang 
het credo is. Wanneer zogenaamde ‘traditionalisten’ de kans krijgen om te bouwen, wordt snel dui-
delijk dat hun architectuur appelleert aan een wijd verbreid gevoel voor schoonheid en kwaliteit. 
Ondanks aanvankelijke kritiek uit de vakwereld (‘Anton Pieckdorpjes’) gaan de gloednieuwe jaren 
dertig-woningen en grachtenpanden als warme broodjes over de toonbank; de traditionalistische 
projecten worden enthousiast ontvangen.

Nationaal Stadion, 
Peking

Brandevoort (2004)  
in Helmond
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Een topper op het gebied van historisch wonen is de wijk Brandevoort (2004) in Helmond van Rob 
Krier & Christoph Kohl: nostalgische wonen in een “magnifieke wereld”. “Een klassieke nederzet-
ting op de grens van stad en landschap in het Brabantse land. (…) Tussen jarenoude eiken, bos-
schages en traditionele bebouwing groeit het nieuwe dorp. Het bestaande landschap, de klassieke 
architectuur en de grote differentiatie in woningtypen en gevelbeelden vormen de uitgangspunten 
voor dit unieke project. U ziet er pittoreske gevels en stoepen en loopt er door kleine kronkelige 
straatjes. Brandevoort wordt een bijzonder dorp. Een dorp met een hart, De Veste. Er omheen lig-
gen de karaktervolle Buitens: ruimtelijke woonwijken voor hen die gesteld zijn op stijl, rust, ruimte 
en natuur. Treedt binnen in de wereld die Brandevoort heet!”.

Futuromodernisme

Tot slot een blik op de toekomst: het modernisme gaat verder, in alle soorten en maten, groots, 
ongebreideld, duurzaam gebouwd. Voortschrijdende techniek leidt tot gebruikmaking van de mo-
dernste en beste materialen. Niet alleen in monumentale gebouwen lijkt ‘het beste maar net goed 
genoeg’, ook in de woningbouw staat efficiënt bouwen centraal. Nieuwe tendensen komen op, als 
uitvloeisels van ‘sustainable architecture’, zoals het groene of ecologische bouwen. 

Bouwstijlen zullen steeds meer door elkaar heen gebruikt worden. Waar tien jaar geleden nogal 
schamper werd gedaan over gloednieuw gebouwde knusse wijkjes lijken nu hele bevolkingsgroe-
pen, de vakpers incluis, het idee van de traditionele stad te omarmen.

‘Uit’ zijn de strokenbouw, de lange lanen met eenvormige huizen met platte daken; ‘in’ zijn de 
dorpse sfeer van nieuw gebouwde vestingstadjes, forten en kastelen, autovrije dorpskommen met 

Delugan Meissl,  
Eye Filmmuseum, 
2012, Amsterdam

Zaha Hadid,  
Centro Polifunzionale, 

Reggio di Calabria
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bruggetjes over ondiep water en een multifunctioneel stadhuis in het centrum. Grootschaligheid 
versus kneuterigheid: de Nederlandse architecturale staalkaart was nooit veelzijdiger.

Dat geldt eveneens voor het wereldwijde bouwen: het ene megaproject komt nat van de inkt van de 
tekentafel of het volgende, nog groter, uitdagender, of omvattender project komt voor het voetlicht: 
‘The sky is not the limit anymore’. In de laatste les van deze Inleiding Moderne Architectuur zullen 
de laatste architecturale ontwikkelingen aan bod komen.
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