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Voorwoord

Dit (gecombineerde) boek vormt het verslag van het onderzoek dat ik heb mogen doen
in het kader van mijn afstuderen. Dit onderzoek dat een jaar in beslag heeft genomen, betreft
mijn afrondende project aan de Masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de
faculteit Bouwkunde van de TU in Eindhoven. Tijdens deze studie ben ik als ontwerper altijd
erg geïnteresseerd geweest in ontwerpvraagstukken die betrekking hebben op het bouwen in
de bestaande context.
Ik ben opgegroeid in een plattelandsdorp in Overijssel, dat zichzelf karakteriseert met
haar typische vorm van lintbebouwing waarin meer dan honderd monumentale boerderijen
verkaveld zijn. Als er een boerderij wordt verbouwd of moet wijken voor een nieuwe
bungalow, dan ontstaan vaak verhitte discussies over ‘nieuwe’ bouwwerken die volgens de
meerderheid niet passen in het bestaande dorpsgezicht. In mijn jeugd en tijdens mijn studie
werkte ik bij een lokaal rietdekkersbedrijf, waardoor ook ik vaak in deze discussies belande.
Maar daar waar het overgrote deel de historische boerderijen het liefst kopieerde, daar
was ik op zoek naar alternatieven om het nieuwe en universele met de bestaande context
te combineren. Een vraagstuk dat me in het algemeen altijd erg heeft geboeid tijdens mijn
studie.
Daarom heb ik dit afstudeeronderzoek aangegrepen om op zoek te gaan naar
(persoonlijke) antwoorden in het maken van plaatsgebonden architectuur. Het
afstudeeratelier ‘Revisiting the urban renewal areas of the 70’s and 80’s in Amsterdam’ bood
hier een uitgelegen kans toe. Vanuit een theoretisch- en ontwerpend onderzoek heb ik
een eigen houding weten te formuleren ten opzichte van contextuele architectuur. Daarbij
heeft het stadsvernieuwingsproject van Paul de Ley en Jouke van den Bout op de Westelijke
Eilanden in Amsterdam mij erg geïnspireerd. In het ontwerpend onderzoek heb ik daarom
zelf drie inbreidingsprojecten ontworpen.
Om ook anderen te inspireren met de uitkomsten, is mijn gevonden houding
gepresenteerd in een manifest dat zich richt op contextuele architectuur die voorbij gaat
aan (kopieergedrag van het) beeld, en zich weer vestigt op de inhoud. Bent u net als mij erg
geïnteresseerd in het contextuele vraagstuk binnen de architectuur? Dan hoop ik dat u het
verslag met net zoveel plezier leest als dat ik deze heb samengesteld.
Jurjen van der Horst
Eindhoven, 19 augustus 2013
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Inleiding
Het contextdebat opnieuw bekeken
‘Is er zoiets als context? Wat doet de omgeving? Wat is waar, wat is authentiek? Wat is
nep, wat is retro? En wat is dan origineel, wat is dan nieuw?’ Vragen die gastconservator
Winy Maas bij de ingang van de tentoonstelling ‘WAAR?! context’ in Schijndel op een
pamflet poneerde om de stand van het huidige contextdebat te bevragen. Op dit pamflet
komen allerlei termen naar voren die verschillende handelingen over het toepassen van
beelden bevragen. En daarmee handelingen over hedendaagse contextuele architectuur?
In het huidige architectuurdiscours maar vooral ook daarbuiten word ik als afstuderend
architectuurstudent door veel mensen geconfronteerd met dezelfde soort vragen als Maas
deze stelt. In het bijzonder wanneer het gesprek gaat over het ontwerpen van architectonische
objecten in relatie tot de context, of plat gezegd: de bebouwde omgeving. Want op welke
wijzen kunnen er aansluitingen bij het bestaande worden gezocht? Een vraag die mezelf,
maar ook anderen om mij heen blijkbaar bezig houdt. Wanneer ik deze vraag van iemand
hoor of aan mijzelf stel, dan vraag ik me tegelijkertijd af welke houding ik aan neem
ten opzichte van contextuele architectuur, om tot een gemotiveerd antwoord te komen.
Maar ‘aanneem’ wordt vaak verwisselt met ‘aan wil nemen’. Want ik voel me vaak beperkt
in deze houding en weet zodoende niet altijd evengoed welke positie ik in wil nemen.
Vanuit de interesse voor het bouwen in de bestaande stad heb ik de Westelijke Eilanden in
Amsterdam als afstudeerlocatie gekozen want daar kwam ik in aanraking met het eerste
stadsvernieuwingsproject van Paul de Ley en Jouke van den Bout. In hun project meende
ik een veelvoud aan contextuele elementen te herkennen die duidelijk voorbij gingen
aan de beeld- en vormtaal van de eilanden. De architecten leken namelijk intellectuele,
programmatische en culturele condities te hebben ingezet om de context zowel in beeld maar
vooral ook in ruimte te vatten. Hiermee werd mijn nieuwsgierigheid tot het onderzoeken van

8

de inzetbaarheid van de context verder aangewakkerd.
Vanuit deze aanleiding ben ik me verder gaan verdiepen in de stand van het
huidige contextdebat om mezelf te oriënteren op het te behandelen onderwerp. Daarbij
werd duidelijk dat het begrip context decennialang een centrale rol heeft gespeeld in het
architectuurdebat en dat het meerdere malen van betekenis veranderde. Waar het begrip voor
de een synoniem stond voor continuïteit, historische stedelijkheid, ‘genius loci’ en bepaalde
stijlkenmerken, daar stond het begrip voor de ander gelijk aan veel ruimere, manifeste
intellectuele en culturele condities. Zo vat Adrian Forty de betekenis van de context treffend
samen in zijn boek ‘Words and Buildings. A vocabulary of Modern Architecture’ (2000).
Hij stelt daarbij dat de eerstgenoemde interpretatie van het begrip de boventoon voert. Een
interpretatie waarin de aandacht hoofdzakelijk is gericht op de verschijningsvorm van de
gebouwen en die daarmee leidt tot vragen zoals ook Maas deze stelt op de tentoonstelling
‘WAAR?! context’. Vragen die zorgen voor problemen in het huidige contextdebat, zo
zegt Dirk van den Heuvel in een uitgave van het tijdschrift OASE met als titel ‘Context/
Specificity’ (2006). Hierin stelt hij namelijk dat de context in de hedendaagse architectuur
als moeizaam wordt ervaren omdat het huidige debat volgens hem lijkt te wemelen van
de paradoxen als gevolg van de verschillende betekenissen die het begrip context met zich
meedraagt. Aanvullend zegt Wilfried Wang in hetzelfde tijdschrift dat het contextdebat zich
tegenwoordig vooral met uiterlijkheden bezig houdt.
Zowel de constateringen van Wang als die van Maas lijken het probleem binnen
het huidige contextdebat bloot te leggen. Het debat richt zich namelijk hoofdzakelijk op
het scheppen van identiteiten en fictionele verhalen die zich weerspiegelen in het (gevel)
beeld van het architectonisch object. Althans, daar lijkt het sterk op. En dat schetst in
zekere zin mijn verbazing omdat ik in het project van De Ley en van den Bout ook hele
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andere contextuele condities meen te ontdekken. Condities die ook Peter Thule Kristensen
tijdens het congres the ‘complexity of the ordinary- context as a key for architectural
strategies’ (2006) benoemde. Hij gaf hierin aan dat kennisname van bredere culturele,
intellectuele en programmatische condities van het begrip context van cruciaal belang
zouden zijn om contextuele architectuur te maken die weer van werkelijke betekenis zou zijn.
Formuleert Thule hiermee een mogelijk antwoord op het schijnbaar moeizame hedendaagse
contextdebat? Een mogelijk antwoord die ook ik op de Westelijke Eilanden lijk te hebben
herkend?
Om hierachter te komen zal ik de verschillende betekenissen en wendingen van het
begrip context en het bijbehorende debat nauwkeurig bestuderen in dit afstudeeronderzoek.
Daarbij stel ik de centrale (onderzoeks)vraag of, en hoe het huidige, zo moeizaam ervaren
contextdebat nog ruimte biedt voor invalshoeken die zich niet (uitsluitend) met het uiterlijk
bezig houden. Deze tweeledige kwestie gaat daarbij allereerst in op de vraag wat het debat
zo moeizaam maakt en of het zich inderdaad beperkt tot de uiterlijke kenmerken van de
context. Daarna wordt de vraag gesteld welke contextuele middelen naast die van het uiterlijk
nog meer geschikt zouden zijn in het hedendaagse ontwerp.
Het afstudeeronderzoek is hiermee in de eerste plaats gericht op het vormen van
een eigen houding binnen het ontwerpen van contextuele architectonische objecten.
Tegelijkertijd zijn hiervoor bredere doelstellingen nodig die deze individuele houding
weten te funderen in het gezamenlijke discours. Zodoende kan deze zoektocht naar nieuwe
houdingen in het contextdebat minstens zo interessant zijn voor andere mensen in het
discours en ook daarbuiten. Want de doelstellingen van dit afstudeeronderzoek richten zich
op het ‘verlichten’ van het contextdebat, door te zoeken naar ‘verruimde’ opvattingen van het
begrip context. Voor mezelf, en voor anderen.
De zoektocht naar contextuele middelen wordt in het eerste hoofdstuk ingeleid
door het project van De Ley en van den Bout op een nauwkeurige wijze te onderzoeken.
Daarin wordt duidelijk dat de architecten een heel andere benaderingswijze tot het begrip
context hadden dan gebruikelijk was in de jaren zeventig. Aansluitend wordt in het tweede
hoofdstuk de geschiedenis van het contextdebat in kaart gebracht om de huidige stand
van dit debat op te maken. Dat het huidige contextdebat als moeizaam wordt ervaren, zal
hier onderstreept worden. Er zal zelfs blijken dat het huidige debat zich niet eens meer
zozeer met de context bezig houdt. Maar waar mee dan wel? En hoe komen we weer terug
bij een debat dat zich wel op de context richt? Dat zijn vragen die in het laatste hoofdstuk
beantwoord zullen worden. Met deze antwoorden worden invalshoeken geschetst met
betrekking tot de inzetbaarheid van het begrip context in het huidige debat. Invalshoeken
die voorbij gaan aan het (gevel)beeld. Daarentegen wordt er gesproken over boeken,
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verhalen en intertekstualiteit. Ingewikkeld? Misschien, maar een aantal architecten uit de
stadsvernieuwingsperiode hebben ons van een doeltreffend voorbeeld weten te voorzien!
Lang leve de stadsvernieuwing. Lang leve het (nieuwe) contextdebat.

Het algehele afstudeeronderzoek is in twee delen opgebouwd. In dit boek (boek I red.) is
het eerste deel gedocumenteerd. Dit deel betreft een theoretisch onderzoek dat ingaat op de
ontwikkelingen in het contextdebat en zoekt aansluitend nieuwe invalshoeken met betrekking
tot het maken van contextuele architectuur. Naast dit theoretische onderzoek is er gelijktijdig
een ontwerpend onderzoek uitgevoerd dat in boek II is gedocumenteerd. In dit ontwerpend
onderzoek wordt er geëxperimenteerd met (tussentijdse) bevindingen uit het theoretisch
onderzoek. Daarmee vormt het enerzijds een toetsingsinstrument voor het theoretisch
onderzoek. Anderzijds levert het ontwerpend onderzoek nieuwe inzichten op in het vormen van
conclusies voor het theoretisch onderzoek.
Vanaf de start van het afstudeeronderzoek is het nadrukkelijk de bedoeling geweest
om de koppeling tussen het theoretische- en ontwerpende onderzoek te waarborgen. Beide
onderzoeken kunnen elkaar namelijk aanvullen en aanscherpen. Hiermee wordt er gezocht naar
zo bruikbaar mogelijke uitkomsten die betrekking hebben op de tweeledige hoofdvraag van dit
afstudeeronderzoek. Het zoeken naar mogelijkheden om het moeizaam ervaren contextdebat te
verlichten, en het formuleren van een eigen houding die hier uit voort komt.
De uitkomsten zullen elkaar in zekere zin overlappen en zijn daarom in beide delen
opgenomen. In het theoretisch onderzoek zullen deze van meer algemene aard zijn, gericht op
het gezamenlijke architectuurdiscours. De uitkomsten van het ontwerponderzoek zullen van
een meer persoonlijke aard zijn. Samen geven de twee boeken een compleet overzicht van een
zoektocht naar een nieuwe houding ten opzichte van contextuele architectuur, gefundeerd in het
gezamenlijke discours. Maar vanwege de overlap in uitkomsten kunnen beide boeken ook prima
los van elkaar gelezen worden.
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Nieuwe gebouwen voor de bestaande buurt
Paul De Ley en Jouke van den Bout aan het werk op het
Bickerseiland

Mocht je niet beter weten, dan zou je denken dat de stadsvernieuwingsarchitectuur
uit de jaren zeventig bijna daadwillig uit de geschiedenisboeken is gehouden als het gaat
over geslaagde, naoorlogse architectuurprojecten. Enkelen stellen zelfs dat als gevolg van
de ver doorgevoerde bewonersparticipatie en de hang naar nieuwe woonprogramma’s, er
niet eens stil zou zijn gestaan bij het maken van architectuur (van Gameren, 2010 ). De
veralgemeniseerde opvattingen over deze wijze van architectuur bedrijven die zo’n vier
decennia terug in de Amsterdamse binnenstad werd ingezet om bewoners te voorzien van
betere en betaalbare huizen, hebben daarmee op zijn zachtst gezegd geen al te positieve
indruk achtergelaten in het huidige discours. Een aantal uitzondering nagelaten. Juist
zo’n uitzondering vormde de aanleiding tot het bevragen van het contextdebat, nadat ik
geconfronteerd werd met het eerste, en relatief onbekende stadsvernieuwingsproject van
de architecten Paul De Ley1 en Jouke van den Bout. Tussen 1970 en 1975 ontwierpen zij
op de plaats van een voormalige zand- en grindhandel op de Bickersgracht een plan voor
18 nieuwbouwwoningen en 2 bedrijfsruimten. Dit project op het Bickerseiland ontleent
zijn bekendheid vooral en in de eerste plaats aan de betekenisvolle bijdrage die zij heeft
geleverd aan de verdere ontwikkeling van de stadsvernieuwing in Amsterdam. Revolutionair
was namelijk de wijziging van het bestemmingsplan waarvoor het opgerichte Aktiecomité
Westelijke Eilanden samen met De Ley en van den Bout in de jaren zeventig hebben
gestreden. Hierdoor werd het mogelijk om in 1975 hun woningbouwplan op te leveren
dat daarmee het eerste tastbare resultaat werd van de stadsvernieuwing op de Westelijke
Eilanden.
Dit hoofdstuk is te lezen als een documentatie van het nieuwbouwproject op het
Bickerseiland en is in hoofdlijnen in twee delen opgebouwd. Met het beschrijven van de in

[1] In de achternaam van
Paul De Ley wordt ‘De’ met
hoofdletter geschreven als
verwijzing naar de Belgische
afkomst van zijn vader.

15

de jaren zeventig gereedgekomen bestemmingsplannen voor de Westelijke Eilanden, wordt
allereerst de aanloop naar het woningbouwplan van De Ley en van den Bout onderzocht.
Bij het vormen van de bestemmingsplannen waren deze architecten zelf namelijk nauw
betrokken. In het tweede deel van de documentatie wordt een koppeling gemaakt met de
wijze waarop de architecten door middel van hun architectuur uitdrukking hebben gegeven
aan deze bestemmingsplannen door de ontwerpaspecten van het woningbouwplan uitvoerig
te beschrijven. Met het onderzoeken van de toenmalige ontwerpmotieven kan er afsluitend
worden gezocht naar de precieze betekenis en de mogelijke relevantie die dit project op de
Westelijke Eilanden in relatie tot het begrip context met zich meedraagt.
In die zoektocht ligt het doel van de documentatie van het project van De Ley en
van den Bout. Want naast de kenmerkende positie die dit project binnen de geschiedenis
van de stadsvernieuwing heeft weten in te nemen, draagt dit project in het bijzonder een
persoonlijke betekenis met zich mee. Persoonlijk, in de zin dat dit gebouw mij heeft laten
afvragen wat het begrip context in architectuur nog meer kan betekenen dan alleen het
zoeken naar (uiterlijke) lokale overeenkomsten. Iets waar het huidige contextdebat zich
op lijkt te fixeren. Is het daarentegen mogelijk om (nieuwe) invalshoeken in relatie tot het
begrip context te vinden die zouden kunnen helpen om dit huidige debat te herzien? Is het
niet erg interessant om ons juist nu af te vragen of de architect ook andere middelen tot zijn
beschikking heeft om een contextuele verbintenis op gang te brengen? Als aanvulling hierop
deed dit project mij ook afvragen welke betekenissen het begrip context naast de aanduiding
van een geografische plek, nog meer zou kunnen verkrijgen in de architectuur.
Een uitgebreide beschrijvende analyse van dit eerste stadsvernieuwingsproject van De
Ley en van den Bout zou daarom kunnen bijdragen bij het aanscherpen van deze contextgerelateerde vragen en/of het vinden van antwoorden hierop. Vanuit dit doel is deze
documentatie dan ook opgezet. Daarbij is het interessant om te bedenken of de architecten
zich evenwel met deze contextuele vragen bezig hielden. Want deze contextuele vraagstukken
zouden net zo goed door mijzelf alleen herkend kunnen zijn. Dit zou de documentatie
van dit project echter niet minder interessant of minder bruikbaar maken gezien de
ontstaansgeschiedenis van dit project onlosmakelijk verbonden is met het begrip context.
Zowel wat betreft de ‘gevoelige’ locatie in de binnenstad in Amsterdam, als de roerige
tijdgeest van de jaren zeventig.
1.1 Plaats en tijd: De Amsterdamse Westelijke Eilanden in de jaren zeventig
Halverwege de vorige eeuw heerste er een vervallen sfeer op drie eilanden die ten
westen van het Centraal Station Amsterdam in het IJ gelegen waren. Om het maar zacht uit

16

1
1. Foto van het project gezien
vanaf de Bickersgracht
2

2. Foto van het project gezien
vanaf de Bickersstraat
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te drukken. Archieffoto’s vertonen beelden van verkrotte woningen, met vuil besmeurde
kades en vervallen en leegstaande fabriekspanden. In het boek ‘Amsterdam op de helling,
de strijd om stadsvernieuwing’ (2010) schrijft auteur Herman de Liagre Böhl dan ook dat
het toenmalige stadsbestuur het Bickerseiland, dat samen met het Prinsen- en Realeneiland
de gezamenlijke Westelijke Eilanden vormden, destijds tot het op één na slechtste
woongebied van de stad werd gerekend. Achter lijstaanvoerder Kattenburg, een woonwijk
die deel uitmaakte van de Oostelijke Eilanden. Als reactie op de lijst van het stadsbestuur
verscheen in 1953 het ‘Wederopbouwplan’, opgesteld door de afdeling Stadsontwikkeling
Amsterdam. Vanwege de slechte woonomstandigheden kreeg het Bickerseiland zelfs een
aparte behandeling met het ‘Wederopbouwplan Bickerseiland’. In dit wederopbouwplan
werd gesteld dat bestaande woningen die leeg stonden of in slechte staat waren, moesten
worden afgebroken, evenals een overgroot deel nog goed functionerende woningen. In
een gedetailleerde geschiedschrijving verteld Böhl dat van de 284 bestaande woningen in
1953, met het nieuwe ‘Wederopbouwplan’ ruimte zou overblijven voor slechts 48 woningen.
Met deze ingrepen zou er ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijven
en kantoren, waar in de jaren zestig als gevolg van de welvaartsgroei een toenemend
behoeftevraagstuk voor bleek. Ook de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1966) die
aansluitend verscheen, propageerde woningbouw richting de buitenwijken waardoor
bouwterreinen in de stad vrij kwamen om ruimte te bieden aan bedrijfshuisvesting en
verkeerswegen. Voor de bevordering van deze ‘Cityvorming’ was met de ‘Wederopbouwwet’
al een begin gemaakt door voor te schrijven dat 80 procent van de kosten voor het slopen en
bouwrijp maken van bestaande (binnenstedelijke) bebouwing, aan het Rijk ten deel vielen.
Dit heeft er begin jaren zestig voor gezorgd dat op het Bickerseiland de eerste krotwoningen
werden gesloopt. Ook op het Prinseneiland werd begonnen met de opruiming, waarna
in 1961 een gemeenteverordening nieuwe woningbouw verbood (de Liagre Böhl, 2010).
Het sloopproces op de Westelijke Eilanden zette zich in de jaren zestig en zeventig vooral
verder door op het Bickerseiland. Op dit eiland stond namelijk de bouw van vier grote
kantoorpanden gepland. Het eerste kantoorgebouw verrees al in 1965, en vormde met zijn
zeven verdiepingen tellende volume van glas en beton een schril contrast met het bestaande
karakter van het eeuwenoude eiland. Ironisch genoeg werd dit project dat gerealiseerd werd
door ontwikkelaar Gaus, vernoemd naar de in de zeventiende eeuw op het eiland aanwezige
scheepswerf ‘De Walvis’.
De buurt was in rep en roer, temeer nadat een bewoner begin 1970 bij toeval ontdekte
dat projectontwikkelaar Gaus nieuwe activiteiten ondernam voor de bouw van een tweede
kantoorgebouw op het Bickerseiland. Enkele bewoners alarmeerden vervolgens de overige
bevolking op de drie eilanden in het IJ om zodoende samen voor de belangen van ‘hun’
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eiland te strijden. Tijdens de eerste bijeenkomst van de bewoners die daarop volgde, werd
het Actiecomité Westelijke Eilanden opgericht om de strijd aan te gaan tegen de eenzijdige
kantoorontwikkeling. In plaats daarvan zouden de bewoners gaan strijden voor de
handhaving van het oorspronkelijk kleinschalige woon- en werk karakter op de eilanden (de
Liagre Böhl, 2010). Wekelijks werd er vergaderd, er werd een krant uitgegeven en de stad
werd zelfs volgeplakt met affiches waarop het credo ‘Blijf uit onze buurt’ dikgedrukt stond.
Hiermee werd het Aktiecomité Westelijke Eilanden één van de eerste buurtorganisaties in
Nederland die zich verzette tegen de grootschalige nieuwbouwplannen van de overheid.
De verrichtingen van het Aktiecomité in dit verzet op de Westelijke Eilanden zijn door
Tony Claassen samengevat in de biografie die zij in 1997 schreef over architect Paul de Ley.
Hierin valt te lezen dat het Aktiecomité halverwege 1970 in een petitie aan de gemeente eiste
dat de bouw van het tweede kantoor voorkomen moest worden, waarna ze vervolgens aan
stuurde op het herzien van de sloopplannen uit 1953. Het comité bood daarnaast aan om
hier zelf aan mee te willen werken. De petitie leek in eerste instantie succesvol aan te slaan
en met steun van wethouder Ed van Thijn leken de actievoerders de komst van het tweede
kantoorgebouw tegen te kunnen houden, maar uiteindelijk ging de gemeenteraad toch om.
Ondanks de nederlaag zette het Aktiecomité Westelijke Eilanden zijn wil door om toch een
passend bestemmingsplan voor de buurt te krijgen. Een nieuw bestemmingsplan waarbij
het comité ook zeggenschap zou krijgen. De ‘onervaren’ actievoerders zochten daarom
steun bij andere Amsterdamse actiegroepen zoals De sterke Arm uit de Dapperbuurt. Maar
ook twee toenmalige studenten van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam raakten
bij het Aktiecomité Westelijke Eilanden betrokken; Paul De Ley en Jouke van den Bout
als jonge architecten in spé. Zij hadden in een krant gelezen over de ontwikkelingen op
het Bickerseiland waarna zij zich op een aangekondigde buurtvergadering aanboden als
bouwkundige adviseurs om het comité te helpen bij het ontwikkelen van een eigen plan dat
later ‘Bewoners over de toekomst’ zou gaan heten (Claassen, 2007).
Voor de actievoerders bleek dit een bijzonder bruikbare bijkomstigheid te zijn. Net
zoals het ook voor de twee jonge studenten van de Academie van Bouwkunst een bijzondere
onderneming bleek. Getuige het jubileumboek ‘Academie van Bouwkunst Amsterdam 19082008’ werd de onderneming van deze studenten ingezet door een veranderende wijze van
lesgeven en de vernieuwde samenstelling van het studietraject waarbij studenten werden
aangesproken op hun ‘engagement en bewogenheid’ voor het architectenberoep (Wendt,
2008). Deze omslag was het resultaat van het gedemocratiseerde en multidisciplinair
georiënteerde Academie-onderwijs dat gericht was op de experimentele tijdsgeest van
de jaren zeventig en daarom veel aandacht had voor de maatschappelijke context van het
bouwproces. De meegaandheid van bestuurders en docenten schiep mogelijkheden voor
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de studenten om hun aandacht te verplaatsten van de leslokalen naar de sanerings- en
stadsvernieuwingswijken. Ook de maatschappelijke betrokkenheid van de studerende De
Ley en van den Bout werd op deze wijze gevoed. Het jubileumboek beschrijft dat de twee
studenten onder de indruk waren geraakt van Theo Bosch, een volgeling van Aldo van Eyck
en iemand die de stad zag als een ontmoetingsplaats en daarmee een voorstander was van
kleinschalige, zorgvuldig ingepaste architectuur. Van Eyck stelde zijn nieuwe benadering
al begin jaren zestig voor, door zijn configuratieve ontwerpopvattingen uit te dragen in
het blad ‘Forum’, waar hij toen de redactie leidde. Onder zijn aanvoering introduceerde
‘Forum’ nieuwe thema’s binnen de architectuur zoals stedelijke identiteit, menselijke
schaal en flexibiliteit. Vanuit dit gedachtegoed ontwikkelde zich later een nieuwe houding:
het structuralisme. Binnen deze nieuwe houding was er –evenals op de academie- veel
aandacht voor het sociale aspect binnen het ontwerpen: de onderlinge ontmoeting en de
relatiepatronen van gebruikers in gebouwen en zijn omgeving (Vletter, 2004).
Paul de Ley was naast zijn studie enige tijd werkzaam op het bureau van Van Ecyk
(1969-1973). Hij kwam hier in aanraking met van Eyck zijn opvattingen over de rol van
de architect, met aandacht voor de bestaande stad en de menselijke maat (Claassen,
2007). De Ley werkte onder andere mee aan plannen voor de binnenstad van Zwolle,
en de herinrichting van de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam. De vele discussies op het
bureau, de confrontaties met de Stadsontwikkeling omtrent de geplande Cityvorming,
en de samenwerking met buurtgroepen zijn daarmee van grote betekenis geweest in zijn
ontwikkeling als student en architect, zo getuige zijn biografie (Claassen, 2007).
Tijdens hun verdere studie combineerden De Ley en van den Bout het structuralisme
van Van Eyck met hun eigen –en op de academie aangescherpte- ‘sociaal-realistische’
benadering. Het was deze gebundelde houding die er toe heeft geleid dat deze twee studenten
zich hebben aangemeld bij het Aktiecomité Westelijke Eilanden om zich samen met hen
te mengen in de strijd tegen de komst van nog meer nieuwe kantoorpanden. Ondanks dat
de twee toenmalige studenten eerst met enige scepsis op de Eilanden werden ontvangen,
zouden ze met het uiteindelijke voorstel dat ze voor deze eilanden maakten, later gezamenlijk
afstuderen.
De opstart van dit voorstel vond plaats in 1970, toen de Ley en van den Bout samen met
de bewoners aan een nieuw bestemmingsplan werkten. Het doel hiervan was duidelijk: het
verwerpen van Wederopbouwplan uit 1953. Bewoners ondersteunden hen hierin en naast
hun inbreng met betrekking tot de nieuw te ontwerpen woningen bouwden ze bijvoorbeeld
ook mee aan modellen en maquettes. Vanuit een nauwe samenwerking produceerden ze
zodoende een eigen saneringsplan voor de Westelijke Eilanden. Dit ‘Opbouwplan Westelijke
Eilanden’ werd in 1971 gepubliceerd in het tijdschrift ‘Plan’ van de Bond Nederlandse

20

Architecten en werd huis aan huis verspreid.2 Op deze wijze werd er geprobeerd nog meer
draagvlak te creëren in het gevecht tegen de komst van de kantoren, zo schreven auteurs
De Ley en van den Bout in hun inleiding. En met succes. De publicatie van het nieuwe
opbouwplan bleek voor een kentering te zorgen. Van een algehele bedrijfsbestemming
in het Wederopbouwplan Bickerseiland uit 1953, stapte de in juni 1971 vernieuwde Nota
Stadsvernieuwing over op een overwegende woonbestemming voor de Westelijke Eilanden.
In plaats van nieuwbouw werd er dus gekozen voor rehabilitatie: verbetering en behoud
van de bestaande structuur. Naast het feit dat de overgebleven woningen op het eiland van
de sloop werden gered, is er gelijktijdig aangestuurd op een gemengde bestemming van
wonen en werken op het Bickerseiland. Met hun verzet hebben de twee studenten en de
actievoerders een unieke prestatie weten te leveren in de strijd om de stadsvernieuwing.

[2] De bron vermeld niet
of het tijdschrift alleen in
de wijk is uitgedeeld of ook
daarbuiten. Wel is bekend
dat er 600 overdrukken van
het tijdschrift zijn gemaakt,
hetgeen suggereert dat het blad
grotendeels binnen, maar ook
voor een klein deel buiten de
wijk is verspreid.

1.2 Plannen en programma’s: naar een gemengde bebouwingsstructuur
De omslag die het Aktiecomité Westelijke Eilanden te weeg bracht, leidde er een jaar
later toe dat er in 1972 nieuwe bestemmingsplannen voor het Bickers- en Prinseneiland
werden opgesteld. De doorbraak tegen de oprukkende cityvorming in Amsterdam was na
een twee jaar durend verweer eindelijk daar en de bewoners van de Westelijke Eilanden leken
hun zin te hebben gekregen. Want de nieuw verkregen bestemmingsplannen waren gebaseerd
op het Opbouwplan Westelijke Eilanden, zoals dat door het Aktiecomité was ingediend.
Het nieuw verkregen plan bestond ruwweg uit drie onderdelen die beschreven hoe er een
passende stedelijke invulling zou kunnen worden bereikt.
Het eerste onderdeel van dit opbouwplan betrof een studie naar de geschiedenis van
de Westelijke Eilanden. Samen met de actievoerders hebben De Ley en van den Bout
daartoe uitgebreid onderzoek verricht naar de historische, sociologische en economische
achtergronden van de Westelijke Eilanden. Met het onderzoek hebben De Ley en van den
Bout de fysieke, culturele en programmatische aspecten van de Westelijke Eilanden weten
vast te leggen. Het benoemen van de karakteristieken op deze verschillende vlakken had
als doel om zodoende een kader voor nieuwe plannen te scheppen waarbinnen gewerkt
kon worden om het oorspronkelijke karakter van de Westelijke Eilanden te behouden (De
Ley en van den Bout, 1971). In dit eerste onderdeel van hun plan schetsten de architecten
tegelijkertijd een beeld van de eilanden, mocht de geplande cityvorming door gaan. Hiermee
wilden zij aantonen dat deze historische wijk van Amsterdam onherstelbaar zou worden
aangetast. Dat zou onder andere gebeuren doordat er grote verkeersdoorbraken nodig
waren om het op de Westelijke Eilanden geplande kantoorgebouwen te koppelen aan de
woongebieden buiten de stad. Daarnaast had de ontkoppeling van het wonen en werken
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3. De Ley spreekt het actiecomité toe
tijdens een bijeenkomst in het buurthuis.
4. Wethouder Lammers en De Ley met een
door de bewoners gemaakte maquette van
het Bickerseiland (1971).

3
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5. Reeks doorsnedes als onderdeel van het
activiteitenschema uit het afstudeerplan
waarmee nieuwe bebouwingsmogelijkheden
worden voorgesteld (1971).
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volgens de architecten ten gevolge dat woningen niet meer werden beschouwd in relatie tot
hun omgeving, terwijl het bestaande woon- en werkprogramma op de Westelijke Eilanden
deze plaatsgebondenheid nog zo nadrukkelijk leek te bezitten. Dit karakteristieke beeld
van een gemengde woon- en werkbestemming zou in de ogen van het comité verdwijnen
als deze werd vervangen door een eenzijdig geplande werkbestemming (De Ley en van den
Bout, 1971). Aan al deze geplande ingrepen hebben de architecten tegengas geboden door te
beargumenteren dat het bestaande gebied nog steeds een zodanige potentie bezat dat het een
veelzijdige woon-werk bestemming zou moeten verkrijgen en als zodanig kon functioneren.
In het tweede onderdeel van hun plan hebben de architecten deze argumenten
uitgewerkt in nieuwe programmatische voorstellen. Met de verrichtte studie naar
politieke, maatschappelijke en culturele karakteristieken van de eilanden hebben zij een
aantal spelregels opgesomd om zodoende tot een passende behandeling van de bestaande
bebouwingsstructuur te komen. Deze spelregels werden vastgelegd in een activiteitenschema,
waarmee zij de gemeente een -in hun ogen- optimaal gebruik van de Westelijke Eilanden
voorspiegelden (De Ley en van den Bout, 1971). Een opsomming van de belangrijkste
spelregels:
•
•

•

•

•

Het oorspronkelijke kleinschalige karakter van de gemengde woon-werk
bestemming moest worden gehandhaafd.
Het nieuwe bebouwingsplan moest een hoge dichtheid hebben, dat aan zou sluiten
bij het stedelijke karakter van de Westelijke Eilanden. Het karakter dat gekenmerkt
werd door een sterke integratie van wonen en werken, van land en water en van
openbaar en privé.
Het nieuwe bestemmingsplan zou een overwegende woonbestemming bezitten
met een zekere bedrijvigheid op de begane grond, hetgeen aan zou sluiten bij het
eigenheid van de buurt. Daarbij zou een zekere buurtgebondenheid moeten gelden.
De Bickersstraat en Vierwindenstraat vormden met hun bebouwing de ruggengraat
van respectievelijk het Bickerseiland en het Realeneiland. De in de beide straten
voor een groot deel reeds aanwezige woonbestemming, vermengd met kleine
werkplaatsjes in onderbouwen en kleine kantoortjes, kon verder versterkt worden.
Het bestemmingsplan zou een aanvulling worden op, en versterking van een
stedenbouwkundig en maatschappelijk gegeven zoals deze er nu bestond. (De Ley
en van den Bout, 1971)

Met behulp van deze spelregels werd aan de hand van een activiteitenschema in het
derde deel van het Opbouwplan Westelijke Eilanden gezocht naar mogelijke invullingen
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en uitbreidingen van de op dat moment aanwezige bebouwingsstructuur. De architecten
benadrukten daarbij dat de handhaving van het oorspronkelijke karakter zou vragen
om nieuw te introduceren bebouwingsstructuren en woonvormen. Deze structuren en
woonvormen dienden volgens De Ley en van den Bout de lokale karakteristieken in zich
op te nemen, maar zouden geen letterlijke kopij moeten worden van de reeds aanwezige
bebouwing (Claassen, 2007). Een karakteristiek die binnen deze nieuwe structuur duidelijk
aanwezig moest zijn, had betrekking op de menging van functies. De Ley en van den Bout
achtten dat het combineren van functies als wonen en werken van een wezenlijk belang om
de Westelijke Eilanden te kunnen ‘reanimeren’. De nieuwe bebouwing moest zodoende niet
alleen in staat worden gesteld om de bestaande stedelijke structuur in morfologisch opzicht
te herstellen. De toegevoegde structuur moest tegelijkertijd en vooral ook in staat zijn om
nieuwe maatschappelijke gegevens en thema’s te implementeren in de bestaande wijk.
Deze redenatie laat zien dat de invloeden die voortvloeiden uit het onderwijs aan de
Academie van Bouwkunst in Amsterdam en het werken bij Aldo van Eyck, onmiskenbaar
aanwezig waren in de opzet van een nieuwe bebouwingsstructuur voor de Westelijke
Eilanden. Overeenkomstig Van Eyck hadden de Ley en van den Bout in de jaren zeventig een
zelfde soort opvatting over de inhoud van het vak van architect: aandacht voor continuïteit
en contextualiteit. Deze opvattingen wisten zij te combineren met hun eigen drive waarin zij
de verstoorde relatie tussen de mens en zijn omgeving probeerden te herstellen om zodoende
tot zorgvuldige stedenbouwkundige inpassingen te komen. In zijn bibliografie wordt deze
werkwijze die De Ley en van den Bout toe hebben gepast op de Westelijke Eilanden in
verband gebracht met het credo: ‘Bouwen voor de buurt’ (Claassen, 2007).
Het ‘Bouwen voor de buurt’ word vaker gebruikt om de wijze van stedenbouwkundige
inpassingen uit de stadsvernieuwingsperiode te beschrijven. In origine staan de termen
echter synoniem aan een beleidssysteem uit de jaren zeventig en tachtig en hebben daarbij
betrekking op het huisvesten van de lokale bewoners. (Schuiling, 2007) Zittende bewoners
wilden wel een betere of nieuwe woning krijgen, maar hun buurt daar niet voor verlaten.
Omdat deze bewoners vanwege hun vaak lage inkomens geen nieuwbouwhuren konden
betalen, is met het ‘bouwen voor de buurt’ een alternatief beleid bedacht. Met inspraak
van bewoners werden pand voor pand opgeknapt of gesloopt om te worden vervangen
door goedkope sociale huurwoningen. Zo konden de lokale bewoners binnen hun buurt
doorschuiven naar opgewaardeerde- of nieuwe woningen. Met behulp van een lappendeken
aan subsidies werd dit proces van ‘Bouwen voor de buurt’ in de jaren zeventig en tachtig
mogelijk gemaakt (Vermeijden, 1997). Nieuwe architectonische inpassingen binnen de
bestaande context werden met het huisvestingsbeleid beïnvloed door de sociale context van
de plek. Ook op de Westelijke Eilanden.
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Het ‘bouwen voor de buurt’ vormt daarom de eerste aanleiding om het begrip context
in het kader van het nog te ontwerpen woningbouwplan van De Ley en van den Bout te
introduceren, al zou je dat misschien niet direct zeggen. Maar hun nieuwe plan suggereerde
een verruimde opvatting van het contextbegrip, want het tot stand gekomen Opbouwplan
Westelijke Eilanden reageerde namelijk niet zozeer op de bebouwde omgeving van de
Westelijke Eilanden. Althans niet rechtstreeks op de morfologische context. Het plan
reageerde in het bijzonder op politieke, maatschappelijke en culturele waarden die de context
van zowel de Westelijke Eilanden als die van Amsterdam wisten te weerspiegelen.
En doordat dit plan een nieuwe structuur voorspiegelde die niet op dusdanige wijze was
vastgelegd dat kopiëren van het bestaande mogelijk bleek, werd er speelruimte gecreëerd
waarin deze nieuwe thema’s geïntroduceerd konden worden. Op deze wijze is er voor gezorgd
dat er meer ruimte is ontstaan in de toepassing van het begrip context.
Hiermee werd de context al in de fase van de planvorming een rijke betekenisdrager
in het nog te realiseren woningbouwplan. Het credo luidde dan ook niet als volgt:
‘gebouwen voor de buurt’. Doelbewust leek er te zijn gekozen voor het ‘bouwen voor de
buurt’. Want het woord bouwen suggereert in dit verband namelijk dat er naast de vorm
van het gebouw, tegelijkertijd werd nagedacht over de vorm van de buurt. Over de vorm
van het wonen. De buurt- en woonvorm die hun eigen culturele-, programmatische- en
maatschappelijke karakteristieken had. Het is belangrijk om de waarde van deze tweedeling
in te zien. Een tweedeling waarin het net zozeer ging over de verschijningsvorm van
de bebouwingsstructuur, als ook over de wijze waarop deze werd ingevuld met nieuwe
programma’s. En juist met de invulling van deze nieuwe programma’s probeerden de
architecten contextuele architectuur op de Westelijke Eilanden te maken.
Met het verder definiëren van de structuren en bijbehorende programma’s die de
contextuele elementen van de Westelijke Eilanden konden weerspiegelen, werd de kloof
tussen het bestemmingsplan en de te realiseren invullingen overbrugd. Aan de verdere
invulling hadden De Ley en van den Bout in hun eigen opgestelde plan al een aanzet
gegeven door te stellen dat er gezocht moest worden naar nieuwe woonprogramma’s die
tegemoet kwamen aan hun opgestelde spelregels van gemengde bebouwing. De vraag
naar deze invulling van nieuwe woonvormen werd echter niet alleen door de toenmalige
situatie op de Westelijke Eilanden ingegeven. Tegelijktijdig maakte deze vraag deel uit van
de meer algemene kwestie ten aanzien van het scheppen van nieuwe woonmilieus en het
opwaarderen hiervan. Iets dat in het begin van de stadsvernieuwingsperiode als een nieuwe
opgave voor de architecten werd geïntroduceerd. Martien de Vletter stelt in het boek ‘De
kritiese jaren zeventig’ (2006) dat in die periode de verschuiving van de aandacht voor de

26

kwantiteit van de woningbouw naar de kwaliteit van het woonmilieu centraal kwam te staan,
waarin een bijdrage aan een betere maatschappij als de nieuwe opgave gold. Hiertoe hielden
architecten zich vanaf de jaren zeventig in het bijzonder bezig met het scheppen van nieuwe
woonmilieus die aanknopingspunten voor sociaal leven boden. Architecten begonnen weer
te experimenteren met functiemenging en men trachtte nadrukkelijk voor de bewoners als
individuen te bouwen, in plaats van het bouwen voor de anonieme massa’s. Zoals gezegd
waren ook De Ley en van den Bout hier naar op zoek in hun ‘Opbouwplan Westelijke
Eilanden’.
De verdere uitwerking liet niet lang op zich wachten. Want nog voordat het uiteindelijke
bestemmingsplan in juli 1972 definitief goedgekeurd werd, hadden De Ley en van den
Bout eind 1971 al een woningbouwplan ontwikkeld voor een gat tussen de Bickersgracht
en Bickersstraat. Op de plek van een voormalige zand- en grindhandel maakten ze een
ontwerp voor 18 nieuwbouwwoningen en 2 bedrijfsruimten. Met dit project gaven De
Ley en Van den Bout vorm aan hun ‘eigen’ bestemmingsplan door in de eerste plaats te
zoeken naar een menging van woonprogramma’s en aanvullende werkprogramma’s. Vanuit
een ‘modulaire’ stapelformule waarbij woonruimtes op de -aan het maaiveld gebondenwerkruimtes werden gestapeld, ontstond een structuur die een grote verscheidenheid aan
bebouwingsmogelijkheden opleverde. Met deze verscheidenheid kon er worden gezocht naar
verschillende wijzen van functiemenging, om zodoende de leefbaarheid van dit deel van het
eiland met het nieuwe woningbouwplan te ‘reanimeren’. Zowel in de vorm van het gebouw,
als in de vorm van het wonen.
1.3 Gebouwvorm en woonvorm: de beperkingen van de ‘Bickersstrook’
Zoals gezegd, betrof het eerste te realiseren woningbouwplan van 18 woningen en 2
bedrijfsruimten een invulling in de bestaande bebouwingsstructuur op het Bickerseiland.
Deze structuur kenmerkte zich als een 20 meter brede strook middenbebouwing die over
de gehele lengte van het eiland liep. Doordat aan beide zijden van deze strook wegen
gelegen waren, zijn de huizen met hun ruggen naar elkaar toe gebouwd en met hun nieuwe
invullingen hebben de architecten letterlijk de strijd aan moeten gaan met de beperkingen
die deze bebouwingsstructuur hen oplegde.
Deze beperkingen weerspiegelden zich allereerst in de gebouwvorm. Want met de keuze
voor de locatie van de invulling stuitten de architecten op tegenwerking van de gemeente. Zij
waren namelijk van mening dat er niet genoeg woningen gebouwd konden worden binnen de
eigenaardige 20 meter brede structuur om het project binnen de standaarden van de sociale
woningbouw te kunnen exploiteren (Claassen, 2007).
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In het artikel ‘Woningen maken op het Bickerseiland’ uit het tijdschrift ‘TA/BK’ (1972)
schreven de architecten dat ze daarom een nieuwe, ongebruikelijke structuur hadden bedacht
waarin ze uitgingen van een zeer smalle kavelbreedte en een erg grote kaveldiepte. Hierbij
ontleenden zij de specifieke afmetingen aan de bestaande structuren en rooilijnen. Binnen
deze nieuwe structuur konden zodoende etalagewoningen worden ontworpen die gebruik
maakten van de gehele kaveldiepte (20 x 4,5 meter) waardoor er toch genoeg woningen
gerealiseerd zouden kunnen worden om het plan haalbaar te maken.
Uit de keuze van de nieuwe bebouwingsstructuur zou kunnen worden opgemaakt dat
de bestaande context als leidend en onaantastbaar werd gezien. Echter hebben de architecten
ook hier een ruimere opvatting van de context gehanteerd. De maatvoering en de vorm van
het project maakten het namelijk mogelijk om oude woningen in de omgeving te koppelen en
te adopteren binnen de nieuwe structuur. Hierdoor zouden in de toekomst minder delen van
de bestaande structuur onbruikbaar raken en zodoende van sloop gespaard blijven (De Ley
en van den Bout, 1972). Het nieuwe woningbouwplan creëerde hiermee tegelijkertijd nieuwe
kansen voor de bestaande ‘historische’ context.
De nieuw geïntroduceerde structuur zorgde echter onmiddellijk voor een tweede
aanvaring met de gemeente. Want naast de min of meer gebruikelijke woningtypen ontstond
er namelijk ook een erg ongebruikelijk woningtype die over de gehele diepte van de kavel was
opgelost. Om toch genoeg licht in deze twintig meter diepe woningen te verkrijgen, hebben
de architecten in het midden van de bebouwingsstrook een aantal lichthoven gesitueerd.
Maar dit nieuw geïntroduceerde woningtype voldeed niet aan de voorschriften van de
woningbouw die op dat moment golden. Zowel Bouw- en woningtoezicht als de brandweer
hadden daarom hevige kritiek op de ongewoon diepe woningen. Maar nadat het Aktiecomité
Westelijke Eilanden een modelwoning op ware grootte had gebouwd, werden deze bezwaren
uiteindelijk verworpen, waarna de goedkeuring tot de verdere uitwerking van het plan toch
werd verleend (Heddema, 1975).
Het Aktiecomité Westelijke Eilanden heeft met het behalen van dit resultaat laten
zien dat de stadsvernieuwing anders kon worden ingevuld dan het gemeentebestuur voor
ogen had. Dat werd ook opgemerkt door het ministerie, die dit woningbouwplan in 1973
voorzag van het predicaat ‘experimenteel bouwen’. Dit predicaat dat destijds werd uitgereikt
aan bijzondere woningbouwprojecten, was eerder in 1968 door het ministerie geïntroduceerd
als pleidooi voor kleinschaligheid en differentiatie (Vletter, 2004). De motieven om ook
het project op het Bickerseiland van dit predicaat te voorzien, zijn gepubliceerd in het in
1976 uitgegeven boek ‘Experimentele woningbouw, verkenning van gerealiseerde projecten’.
Auteur Wim van Heuvel schrijft dat de toenmalige commissie het predicaat op grond van
drie hoofdredenen aan dit project op het Bickerseiland verschaft heeft. Allereerst betitelden
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7
1.6 gevelaanzicht en
plattegrond (3e verdieping) van
het project op het Bickerseiland.
Opvallend is enerzijds het
gekozen grid van 4,5 x 20 m die
in staat is gesteld de bestaande
woningen (rechts onder) te
adopteren.
1.7 de twee bestaande
panden zijn in het nieuwe plan
opgenomen
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ze het plan experimenteel wat betreft de wijze waarop het door middel van inspraak tot stand
is gekomen. Daarnaast sprak de commissie haar bewondering uit over de wijze waarop de
architecten het ontwerp probeerden in te passen binnen de bestaande bebouwingsstructuur.
De nieuwe gebouwvorm zou door middel van de doorzettende rooilijnen, de continuïteit van
beukmaten en de afwisseling van bouwhoogtes op een bijna natuurlijke wijze reageren op
de bestaande bebouwing. Daarbij benadrukte de commissie dat de wijze van inpassing van
de geïntroduceerde gebouwvorm verder ging dan vorige experimenten op dit gebied omdat
de architecten mogelijkheden schiepen waarbij de oude woningen in de omgeving konden
worden aangepast op het nieuwe project waardoor deze niet geheel gesloopt hoefden te
worden.
Naast het toejuichen van deze gebouwvorm sprak de commissie destijds eveneens
met bewondering over de nieuw geïntroduceerde woonvorm. Door de functiemenging van
woningen, werkruimtes en gezamenlijke gebieden zou dit project voorwaarden scheppen om
de sociale contacten tussen de (buurt)bewoners te intensiveren. Bovendien werd er expliciet
gesproken over het ongebruikelijk langgerekte en smalle woningtype. Naast het behalen van
de benodigde woningdichtheid, zou de toepassing van deze woningen bovendien ruimte in
het plan doen overlaten die fungeerden als ontmoetingsplekken voor de leefgemeenschap op
de Eilanden. De wijze waarop dit project zich zowel wat betreft gebouwvorm als woonvorm
afstemde op zijn plek in de ruggengraat van het Bickerseiland, zou zorgen voor een
‘voorbeeldig’ resultaat van aangepaste binnenstadsarchitectuur.
Stond contextuele en locatie-gebonden architectuur hiermee gelijk aan experimentele
architectuur? De Ley reageerde bij het verkrijgen van dit predicaat destijds erg kritisch
door te stellen dat de bouw blijkbaar zo verarmd was, dat normale dingen experimenteel
werden genoemd, zo schrijft Claassen in zijn biografie (Claassen, 2007). Afgezien van de
verontwaardigde reactie van De Ley verraadde het label ‘experimenteel’ dat de context niet
op een historiserende of traditionele wijze werd behandeld. Het project is namelijk geenszins
als een kopij of kloon van de bestaande typo- en morfologische aspecten ontstaan. Iets wat in
die tijd namelijk gebruikelijk was als het ging om contextuele architectuur (van den Heuvel,
2008).
In de strijd die de Ley en van den Bout met dit opvulproject in de planvorming
aangingen, zijn zij op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden wat betreft gebouw- en
woonvorm. Vanuit deze zoektocht heeft het gebouw zijn specifieke karakter gekregen die de
contextuele inpassing op zowel het gebied van vorm als op het gebied van programma wist
te benadrukken. Hierbij zagen ze de fysieke en maatschappelijke context niet zozeer als een
statisch gegeven die te allen tijde geconserveerd diende te worden. Met hun experimenten
schiepen De Ley en van den Bout juist mogelijkheden tot veranderlijkheid, waardoor er meer
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speelruimte ontstond in de behandeling van de context. Dat de bestaande context zich aan
het nieuwe voorgestelde woningbouwplan kon aanpassen, leek dit te doen onderstrepen.
1.4 Ruimte: de vertaalslag in architectuur
In de gedetailleerde uitwerking van het plan die volgde, leken de contextuele elementen
van het woningbouwplan vooral in ruimtelijke zin benadrukt te worden door de dialoog
die ontstond tussen de vorm en structuur van het gebouw, en de wijze waarop deze
programmatisch werd ingevuld. Met de ruimtelijke oplossingen als gevolg van deze dialoog,
probeerden de Ley en van den Bout op twee vraagstukken een antwoord te formuleren: de
context van de Westelijke Eilanden en de context van de stadsvernieuwing in het bredere
verband.
Het ruimtelijke vraagstuk van de Westelijke Eilanden ontstond vanuit een
praktische opgave. Want hoe konden de twintig meter diepe woningen worden voorzien
van voldoende daglicht? Evenals de andere programma’s die in het midden van het
gebouw gelegen waren? Het ruimtelijk vraagstuk, dat werd ingegeven door de gedachtes
over het maken van ‘stadsvernieuwingsarchitectuur’, was daartegenover iets minder
duidelijk geformuleerd. Deze wil om het sociale leven van de bewoners van het nieuw
woningbouwplan en die van het eiland te intensiveren, vroeg noodzakelijkerwijs om
toegevoegde ruimte in het gebouw op het Bickerseiland. Ruimte om plekken voor
ontmoeting vorm te geven. Hoe moesten deze plekken er dan uit komen te zien? En
bovendien: waar liet het woningbouwplan, dat al zo compact was opgezet om het rendabel te
maken, nog ruimte toe voor deze plekken? Evenals het het vraagstuk over de lichttoetreding
(ook) om ruimte vroeg.
De Ley en van den Bout kwamen met een bijzondere oplossing waarbij zij beide
vraagstukken in één keer op wisten te lossen. Om het plan toch van voldoende daglicht
te voorzien, plaatsten zij drie lichthoven in de kern van het gebouw waardoor er ook
lichttoetreding in het middendeel van de woningen ontstond. Rondom en in deze lichthoven
werden de verkeersruimten gesitueerd waarmee de hoger gelegen woningen te bereiken
waren en door het combineren van de lichthoven met de verkeersruimten werd een antwoord
op de vraagstukken gevonden. De ‘verlichte’ verkeersruimte kreeg hiermee namelijk
tegelijkertijd een bepaalde verblijfskwaliteit waardoor ruimtes voor ontmoeting ‘automatisch’
ontstonden. De wijze waarop dit gebeurde laat zich het beste vertellen door de route te
beschrijven die de bewoner aflegde op weg naar zijn woning. Net zoals De Ley en van den
Bout dat overigens deden in hun projecttoelichting die onder de titel: ‘Woningen maken
op het Bickerseiland’ werd gepubliceerd in het tijdschrift TA/BK (september 1972). Daarbij
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helpen de bijgevoegde plattegrond en doorsnede op de volgende pagina deze route te illustreren.
Om te beginnen benaderde de bewoner het nieuwe woningbouwplan via de stoepen aan
weerzijden van het gebouw. Deze stoepen waren overdekt door de bovengelegen erkers en
doordat tegelijkertijd de gevelpuien op de begane grond terug gelegen waren, ontstond er een
verbrede en beschutte buitenruimte. Hierdoor werd de verblijfskwaliteit van de straat volgens
de architecten verhoogd omdat deze ruimte ontmoeting en contact tussen de bewoners zou
vergroten. Bij het binnengaan kwam de bewoner vanaf deze plek op de straat terecht in een
portiek, waardoor de buitenruimte het gebouw als het ware indrong. De portiek verbreedde zich
in het hart van het gebouw tot een binnenplaats van waaruit de bergingen en trappenhuizen te
bereiken waren. Deze binnenplaats werd van daglicht voorzien doordat deze onder de lichthof
gesitueerd was. Hierdoor fungeerde de binnenplaats niet meer enkel als verkeersroute, maar
tevens als een plek om te verblijven en elkaar te ontmoeten (De Ley en van den Bout, 1972). Met
het combineren van de verkeersroute en de lichthof werd zodoende een deel van het antwoord
gevonden voor een erg efficiënt ruimtegebruik.
Ook in de verder af te leggen route bleek dit het geval. Vanuit de binnenplaats kon de
bewoner via de gemeenschappelijke trappenhuizen een aantal ruime, buitengelegen bordessen
bereiken. Vanuit de bordessen die tussen de lichthoven gesitueerd waren, kon de bewoner zijn
woning op de desbetreffende verdieping bereiken. Maar tegelijkertijd dienden deze bordessen als
gemeenschappelijke dakterrassen zodat de ruimte voor ontmoeting in dit woningbouwplan op
een slimme manier verder werd uitgebreid.
De gehele route van het benaderen van het gebouw tot het binnengaan van de woning is
met behulp van de lichthoven een ruimtelijke ervaring geworden waarin zowel de contextuele
ruimtelijke elementen van de Westelijke Eilanden terug te vinden waren, als ook die van de
stadsvernieuwing (van Heuvel, 1976). De Westelijke Eilanden werden weerspiegeld in de
vormgeving van de lichthoven en het slim omgaan met het behoeftevraagstuk naar efficiënt
ruimtegebruik en de ideeën met betrekking tot de ‘nieuwe gedachtes’ van de stadsvernieuwers
manifesteerden zich in de grote hoeveelheid ‘betekenisvolle plekken’. Met deze verwevenheid van
architectonische ruimtes leken de architecten te hebben kunnen aantonen dat het begrip context
verder rijkt dan het aansluiten bij slechts de lokale karakteristieken. Ze hebben daarentegen
de toenmalig relevante vraagstukken uit een bredere sociaal-culturele context plaatsgebonden
weten te maken door ze een dialoog aan te laten gaan met plaats-specifieke kenmerken. Hiermee
hebben zij tegelijkertijd een dialoog gesuggereerd in de wijze waarop het begrip context kon
worden opgevat. Namelijk tussen de lokale en stedelijke of zelfs landelijke context. De wijze
waarop lokale gewoonten met nieuwe experimenten in tweespraak gaan hebben de architecten
niet alleen vertaald in ruimte, maar doorgezet in de vormgeving van de gevels.
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1.5 Beeldtaal: mansardekappen en erkers
Twee paragrafen terug bleek dat de publicatie ‘Experimentele woningbouw, verkenning
van gerealiseerde projecten’ zich in de jaren zeventig met lof uitliet over de wijze waarop
de gebouwvorm en de gevel op een bijna natuurlijke wijze reageerde op de belendende
gebouwen van het nieuw te realiseren woningbouwproject. Er werd hierin gesproken over
de plasticiteit van de gevel die met afwisselende bouwhoogtes en schaduwwerkingen een
beeld opriep die aansloot bij de buurt (van Heuvel, 1976). Toch gaven de Ley en van den
Bout in hun eigen Opbouwplan Westelijke Eilanden al aan dat de omgeving, en daarmee
ook de gevels, niet gereproduceerd dienden te worden (De Ley, 1971). Desondanks zijn
de architecten er in geslaagd om tot een passende contextuele invulling te komen. Deze
inpassing lijkt te zijn voortgekomen vanuit een soortgelijke aanpak die gehanteerd werd in de
wijze waarop ook de architectonische ruimte in het gebouw is ontstaan. Ze lijken daarbij een
verwevenheid te hebben gezocht tussen de wijze waarop de gevel zich enerzijds verhield tot
zijn omgeving, en anderzijds tot de ruimtelijkheid van het gebouw.
Om te beginnen sprak deze verwevenheid met de bestaande omgeving door de op
de bestaande morfologie gebaseerde bebouwingsstructuur van het nieuwe woningbouwplan
door te zetten in de nieuwe gevels. Het nieuwe gebouw dat zes keer de breedte mat van
de oorspronkelijke gevels, kreeg hierdoor een gevelritme dat toch mee wist te gaan in de
bestaande perselering. De waarneming van dit ritme werd versterkt door de hoogte van
de woningen telkens met één verdieping te laten verspringen. Door deze verspringende
volumes tenslotte van een mansardedak te voorzien, werd ook in vormentaal een aansluiting
gevonden bij de bestaande pak- en woonhuizen. Zodoende werden de aparte woningen in de
twee langsgevels nadrukkelijk geaccentueerd.
Ook nieuw geïntroduceerde elementen zorgden voor accenten in de gevels doordat
ze diepte en plasticiteit deden ontstaan die refereerde aan de oorspronkelijk voorkomende
kleinschalige elementen. Om de oppervlakte en de ruimtelijke kwaliteit van de woningen
te vergroten, introduceerden de architecten erkers aan de zijde waarop de woonkamers
aan de gevels gelegen waren. Vanwege het Nederlandse klimaat vonden ze de erkers met
openslaande deuren namelijk passender dan balkons. Als bijkomend voordeel verruimden
deze naar buiten stekende ruimten het gezichtsveld van de bewoners, wat van belang werd
geacht omdat de straten aan beide zijden van het woningbouwplan erg smal waren. Met
deze erkers hebben de architecten tegelijkertijd geprobeerd om de relatie tussen de woning
en de straat proberen te herstellen. Een relatie die volgens hen van waarde zou zijn bij het
vormgeven van het sociale leven in de buurt (De Ley en van den Bout, 1972). Door de
woonkamers met bijbehorende erkers afwisselend op het westen en het oosten te oriënteren,
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ontstond er een gevarieerd gevelbeeld dat nog verder versterkt werd door de terugliggende
portieken en binnenhoven, waardoor de langsgevels een rijke gelaagdheid kregen.
Maar zowel de uitstekende erkers als de teruggelegen binnenhoven kwamen als
elementen niet voor in de toen reeds aanwezige gevels op het Bickerseiland en met de
nieuw toegevoegde elementen ontstond zodoende een nieuw verhaal in de gevelwand. Het
verhaal over ‘de nieuwe gedachte’ en de wijze waarop men het gebouw intern ruimtelijk
georganiseerd had om tegemoet te komen aan de gedachtes van de stadsvernieuwing.
Opnieuw leek er zodoende naar een link met de bredere culturele context gezocht te worden.
En opnieuw bleek dat deze ‘vreemde’ elementen in staat waren om binnen de bestaande
lokale context geïmplementeerd te worden. Hoe? Doordat de architecten zowel in het ritme
van de gevels als in de vormentaal van de gebouwen deze aansluiting duidelijk suggereerden.
Zodoende leken De Ley en van den Bout een bepaalde mate van vrijheid te hebben gevonden
om eveneens nieuwe elementen toe te voegen. Het gevelbeeld dat ontstond legde zodoende
de overeenkomsten en verschillen bloot tussen de bestaande en nieuwe bebouwing. De
verschillen tussen de bestaande en de ‘nieuwe’ context. En vooral de verwevenheid hiervan,
waardoor het beeld een duidelijke uitdrukking gaf aan het feit dat er gebouwd werd voor de
buurt. In gebouwvormen en woonvormen.
1.6 Conclusie: een verruimde opvatting van de context
Omdat het eerste stadsvernieuwingsproject van De Ley en van den Bout op het
Bickerseiland mij heeft doen afvragen wat het begrip context binnen de architectuur kon
betekenen, heb ik met behulp van een uitgebreide beschrijvende analyse gezocht naar
de wijze waarop dit project binnen zijn context tot stand is gekomen. Dat de architecten
een andere benaderingswijze tot het begrip context hadden dan ‘gebruikelijk’ was in
de jaren zeventig, werd al in hun afstudeerplan voorafgaande aan de realisatie van dit
woningbouwplan duidelijk. Daar waar velen rond deze tijd nog een historische betekenis aan
het begrip toekenden door zich alleen te focussen op de typo- en morfologische aspecten
van de locatie (van den Heuvel, 2008), daar experimenteerden De Ley en van den Bout er
blijkbaar juist op los om nieuwe betekenissen te vinden.
Deze nieuwe betekenissen weerspiegelden zich in een tweeledige behandeling van
de context, die spreekt vanuit hun motto: ‘Bouwen voor de buurt’, dat ontstaan was tijdens de
planvorming in samenwerking met het Aktiecomité Westelijke Eilanden. Hiermee zochten zij
naar zowel gebouwvormen als ook woonvormen die bij de buurt aansloten. Zodoende waren
de architecten niet alleen in staat om op de morfologische context te reageren, maar hadden
ze tegelijkertijd oog voor de programmatische, maatschappelijke en culturele aspecten van
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de Westelijke Eilanden. Door de context ook te zoeken in deze lokale, vernaculaire karakteristieken,
werd de lading van het begrip context enorm opgerekt. De context kon daarmee een rijkere
betekenis krijgen in het woningbouwplan dat de architecten ontwierpen.
De bewondering voor deze rijke betekenis werd ook uitgesproken in het predicaat
‘experimenteel bouwen’ dat in de ontwerpfase aan dit plan werd uitgereikt. Ook hierin werd
gesproken over zowel de vernieuwende wijze waarop het gebouw zich binnen de bestaande
omgeving inpaste, als over de manier waarop gezocht werd naar nieuwe programmatische
invullingen die de bewoners en de buurt ondersteunden. Dit vernieuwen vond echter plaats door
het introduceren van maatschappelijke vraagstukken die niet zozeer door de locatie op de Westelijke
Eilanden werden ingegeven, maar vanuit een bredere context werden aangezet. Daarmee rekten
zij de definitie van het begrip context verder op door niet alleen te kijken naar de plek, maar ook
naar de stad Amsterdam, en zelfs naar de hele Nederlandse maatschappij. Het meest kenmerkende
vraagstuk in de architectuur begin jaren zeventig was de wil om het sociale leven te verrijken door
ruimten en plekken voor ontmoeting te doen ontstaan. Juist door dit vraagstuk in dialoog te laten
gaan met lokale ruimtelijke vraagstukken, zijn de architecten er in geslaagd om maatschappelijke
thema’s te implementeren op de Westelijke Eilanden en deze zodoende plaatsspecifiek te maken.
Zowel in de vormgeving van de ruimte, als die van de gevel. In beide gevallen is er een dialoog
gezocht tussen de lokale context en de bredere maatschappelijke context.
De Ley en van den Bout hebben het begrip context met hun project nieuwe betekenissen
proberen toe te bedelen. Althans, deze denk ik herkend te hebben. Maar ook Claassen benoemt in
de biografie van Paul de Ley deze zoektocht door te spreken over de gemeenschappelijke drive die
De Ley en van den Bout hadden naar contextualiteit en continuïteit. Met deze twee begrippen lijkt
de conclusie van dit hoofdstuk te kunnen worden samengevat. Het ging de architecten hierbij om
een andere manier van kijken naar de stad en de context. Met oog voor zowel bewoners als stedelijke
structuur, voor de programmatische, culturele aspecten en voor de fysieke aspecten.
Nou lijken deze constateringen over de vernieuwende wijze waarop het begrip context in de
jaren zeventig door Paul De Ley en Jouke van den Bout kon worden ingezet, binnen het huidige
architectuurdiscours geen haren overeind te doen staan. Het lijkt tegenwoordig niet meer dan
logisch dat architecten bij elke opdracht in aanraking komt met zowel fysieke, als culturele
omstandigheden. Met vorm en programma. En dat deze omstandigheden als ontwerpinstrumenten
kunnen worden gehanteerd voor het maken van architectonische objecten die een relatie met hun
omgeving aangaan. Logisch zou je zeggen. Of toch niet? Want hoe gaan we tegenwoordig met de
context om? En welke rol delen we de context precies toe binnen het huidige ontwerp?
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02

Ontwikkelingen in het contextdebat
Van contextualisme naar hypercontextualisme,
van plaats naar beeld.

“Het omgaan met de context in de hedendaagse architectuur wordt als moeizaam
ervaren, zo getuigt het contextdebat van de laatste jaren. En het idee van een contextgevoelige
architectuur lijkt tegenwoordig te wemelen van de paradoxen”. Althans, dat schrijft Dirk van
den Heuvel in een artikel geheten ‘Een andere sensibiliteit- de ontdekking van de context’ (
2008). Een constatering die bijna haaks lijkt te staan op het project van Paul de Ley en Jouke
van den Bout uit het vorige hoofdstuk, waarbij de contextgevoelige architectuur op een bijna
natuurlijke wijze tot stand lijkt te zijn gekomen. Zelf vraag ik me daarom sterk af wat er in
deze tussentijd is gebeurd.
Dertig jaar na de voltooiing van het project op het Bickerseiland heeft van den
Heuvel met zijn artikel hoe dan ook getracht om de wortels en de ontwikkelingen van
het internationale contextdebat uit de afgelopen decennia in kaart te brengen. Hierin is
zijn aandacht hoofdzakelijk uitgegaan naar het Britse discours met personen als Alison &
Peter Smithson en Colin Rowe. Van den Heuvel heeft hiermee de volgens hem aanwezige
spanningen en paradoxen die vanaf de jaren zeventig ontstaan zijn, proberen bloot te leggen
in zijn artikel in nummer 76 van het tijdschrift OASE (2008) met als thema: Context/
Specificity. Deze uitgave van het tijdschrift gaat verder in op het congres ‘The complexity
of the ordinary- context as a key for architectural strategies’, dat in 2006 onder leiding van
Peter Thule Kristensen in Kopenhagen werd georganiseerd. Thule zocht hierin onder andere
naar een herwaardering van het begrip context door kennis te nemen van bredere culturele,
intellectuele en programmatische condities van het begrip.
Maar juist over de vernieuwde kennisname van deze contextuele condities werd
nauwelijks gesproken in het artikel van Van den Heuvel. En dat terwijl het project van Paul
de Ley en Jouke van den Bout op het Bickerseiland in het vorige hoofdstuk heeft doen
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aantonen dat deze condities er wel degelijk toe konden doen. Althans, in de jaren zeventig.
Maar bestaan deze condities nog in het huidige debat? Doen ze er nog toe? En zo niet, waar
bestaat het hedendaagse debat dan wel uit? Heeft Van den Heuvel in zijn artikel gelijk door te
stellen dat dit hedendaagse debat zo lastig is, en zo ja, wat maakt het dan zo lastig?
Om een antwoord te vinden op deze vragen, wordt in dit hoofdstuk het contextdebat
opnieuw nauwkeurig bestudeerd. In tegenstelling tot het artikel van Van den Heuvel wordt
in deze studie echter wel bewust gezocht naar de contextuele karakteristieken waar Thule op
aanstuurt. Soortgelijke karakteristieken die ook in het project op het Bickerseiland terug te
vinden waren. Dit hoofdstuk heeft daarmee als doel om na te gaan hoe het debat zich vanaf
het stadsvernieuwingsproject tot aan nu heeft ontwikkeld.
Voordat de lezer wordt geïntroduceerd in dit omvangrijke contextdebat dat
terugvoert naar de jaren vijftig, wordt er in de volgende paragraaf allereerst stil gestaan bij de
betekenis die men doorgaans aan het begrip context ontleent. Hiermee dient deze paragraaf
als een meer inhoudelijke inleiding op de verschillende fasen van het contextdebat, die in
de daaropvolgende paragrafen worden beschreven. Vanuit deze verschillende fasen wordt
aan het eind van het hoofdstuk de stand van het huidige debat opgemaakt. Zodoende kan er
worden gekeken of, en zo ja op welke manier de contextuele condities van De Ley, van den
Bout en Thule nog steeds relevant (kunnen) zijn in het huidige debat.
2.1 Een korte les: Context en architectuur
“De context van een gebouw is de directe omgeving waarin het gebouw gelegen
is.” Dat zou ongetwijfeld een veel voortkomend antwoord zijn als je iemand binnen het
architectendiscours vraagt het begrip ‘context’ in één zin te verwoorden. Maar de directe
omgeving van een gebouw kan echter op verschillende wijzen worden opgevat. Voor de
één kan het een geografische plaatsaanduiding betekenen, terwijl de ander het relateert aan
culturele gewoontes. Voor de één horen alleen de aangrenzende gebouwen tot de context,
terwijl de ander de hele wijk of zelfs de stad tot de context rekent. Het wordt daarmee
al snel duidelijk dat het begrip context ruim te interpreteren is en daarom verschillende
betekenissen met zich mee draagt.
Om de lezer te introduceren met de betekenissen die het begrip ‘context’ heeft, is
er kortstondig een passage aangehaald uit het boek ‘Het ontwerpen van woningen, een
handboek’ (2011) van Bernard Leupen en Harald Mooij. Getuige de ondertitel menen de
auteurs door middel van een korte handleiding gereedschap te bieden om een bestaand stuk
stad –context- te analyseren. Hiervoor benoemen Leupen en Mooij de verschillende aspecten
die volgens hen onderdeel uitmaken van de context. Het eerste aspect, de fysieke context,
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beschrijven zij als een systeem met drie lagen. 1: Ondergrond, ofwel de geologische patronen
van bodemgesteldheid van aarde en water. 2: Netwerken, het patroon van verbindingen. 3:
Occupatie, de verschillende vormen van bebouwing en nederzetting.
Aansluitend voegen Leupen en Mooij hier aan toe dat er evengoed andere aspecten van
belang zijn, namelijk: het klimaat, de politieke context en de culturele context. Het klimaat
heeft logischerwijs invloed op de oriëntatie van woningen en ruimtes. En kennisname van de
positie van de architect binnen het politieke spanningsveld kan inderdaad onder de noemer
van het begrip context worden geschaard. De auteurs halen daarbij het voorbeeld van de
stadsvernieuwing in Amsterdam uit de jaren zeventig aan.
Het leggen van een verband tussen de context en de culturele waarden en het culturele
klimaat in ruimere zin, zorgt voor een verdere verrijking van het begrip. Ze benoemen dat
het culturele optimisme van een samenleving van invloed is op gebouwen projecten. Is er
hang naar een moderne samenleving, of juist naar het verleden, naar de rijtjeshuizen uit
de jaren dertig? Naast deze algemene condities van het begrip context benoemen ze ook
de aspecten van lokale aard zoals: Historie, betekenis en ontwikkeling van de plek, taal en
dialect, plaatselijke rituelen en de heersende wooncultuur. Het kunnen lezen van de culturele
gelaagdheid van een plek, is volgens Leupen en Mooij van groot belang in de opvatting van
de context.
De wijze waarop Leupen en Mooij de betekenissen van het begrip ‘context’ uiteenzetten
en de manier waarop de context hiermee schijnbaar ‘eenvoudig’ geanalyseerd kan worden,
hoort in hun handboek helder en eenduidig over te komen. Maar na het lezen van de
bovenstaande passage uit hun boek lijkt dit allesbehalve het geval te zijn. En omdat er op
verschillende contextuele aspecten veel uiteenlopende keuzes te maken zijn, zien ook Leupen
en Mooij toch in dat bij een schijnbaar eenvoudige ontwerpstrategie toch veel ruimte voor
discussie ontstaat in de opvatting van het begrip ‘context’.
De vrije interpretatie van de context zorgt ervoor dat iedereen een duidelijke eigen
houding aanneemt ten opzichte van de betekenis die hij of zij aan de context toedeelt. Adrian
Forty vat in zijn boek Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture (2000)
treffend samen dat het begrip context voor de ene persoon synoniem staat aan continuïteit,
historische stedelijkheid, ‘genius loci’ en bepaalde stijlkenmerken, terwijl het begrip voor de
ander een veel ruimere manifeste intellectuele en culturele conditie vormt. Hij stelt daarbij
wel dat de meeste mensen het begrip met de eerstgenoemde beschrijfwijze in verband
brengen. Hiermee bevestigt hij dat het begrip tegenwoordig vaak wordt gerelateerd aan het
fysieke voorkomen van de context. Of beter gezegd: dat de betekenis van het begrip ‘context’
zich bij velen beperkt tot de vorm- en beeldtaal van een gegeven locatie.
In het vorige hoofdstuk werd echter al aangetoond dat het begrip context meer kan
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betekenen dan deze fysieke verschijningsvorm. Met hun stadsvernieuwingsproject op het
Bickerseiland hebben Paul De Ley en Jouke van den Bout aangetoond dat ze zich op een
meervoudige wijze tot het begrip context wisten te verhouden. Naast de morfologische
en stilistische kenmerken waren zij zich namelijk ook duidelijk bewust van culturele,
programmatische aspecten van deze plek. Aspecten die ze gerelateerd hebben aan
hedendaagse architectonische thema’s van toen en zodoende in staat waren contextuele
architectuur te maken.
Nu, meer dan dertig jaar later bestaan er geheel andere opvattingen over contextuele
architectuur. En zoals Forty aangeeft houden die zich op dit moment vooral bezig
met uiterlijke kenmerken van de directe omgeving en niet zozeer met intellectuele,
maatschappelijke en culturele kenmerken. Neemt het contextdebat hiermee een houding
in waarbij ze zich beperkt? Is het simpelweg een ontwikkeling in het debat waarbinnen het
zwaartepunt toevallig op de uiterlijke kenmerken ligt? En is er dan nog ruimte of vraag voor
die andere aspecten die De Ley, van den Bout en Thule noemen? Zijn deze nog bruikbaar
en hoe kan hier dan in de toekomst mee worden omgegaan? Verschillende vragen die de
verschillende betekenissen van het begrip ‘context’ ondervragen. Vragen die er op gericht
zijn om een structuur te ontdekken waarin verbanden ontstaan tussen de verschillende
betekenissen van het begrip. Om zodoende grip te krijgen op de vraag hoe er een houding
kan worden ingenomen in het huidige contextdebat. Een houding die de uiteenlopende
aspecten van de context bij elkaar brengt.
Hiervoor is kennisname van het contextdebat uit de afgelopen decennia vereist. Van
belang is hierbij niet in de eerste plaats de wijze te onderzoeken waarop de architectonische
vraagstukken omtrent de fysieke, culturele en intellectuele opvattingen van het begrip context
de afgelopen decennia beantwoord zijn. Allereerst is het van belang om te kijken welke
vragen er gesteld zijn gedurende het debat. Of misschien nog beter gezegd: welke vragen er
gemeden worden. Binnen de opvattingen en de inzetbaarheid van het begrip context is er
namelijk een verschuiving waar te nemen. Zowel in inhoud, als in aandacht.
Om grip te krijgen op wijzen waarop het contextbegrip en het debat zich hebben
ontwikkeld, worden er in de volgende paragrafen drie tijdsbestekken onderscheiden.
Allereerst de jaren vijftig en zestig, waarin het begrip vooral in Italië werd besproken en werd
ingezet om het modernisme een halt toe te roepen. Vanaf de jaren zeventig begon vanuit
het discours, onder leiding van vooral Britse figuren, een verhevigd en breder debat gevoed
te worden. In de eerste plaats door de introductie van het contextualisme van Rowe en
Koetter. In het hierdoor geïnspireerde werk van postmodernistische architecten zou Kenneth
Frampton later onder de noemer van het kritisch regionalisme een alternatief ontwikkelen.
Parallel hieraan ontwikkelden de nazaten van Team 10 in deze tijdsperiode hun eigen
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houdingen en opvattingen met betrekking tot het begrip context. Vanaf de jaren negentig
leek het begrip en hiermee het debat op zijn retour te zijn geraakt. Mede doordat stromingen
dichter bij elkaar zijn komen te liggen, werd het debat als moeizaam ervaren of doelbewust
genegeerd. Maar het afgelopen decennium lijkt het begrip echter weer steeds vaker boven
te komen drijven en aandacht te winnen. Met behulp van deze tijdsbestekken worden
ontwikkelingen en verschuivingen langzamerhand zichtbaar gemaakt.
2.2 De eerste fase van het contextdebat (1950-1975). Een aanval op het modernisme
De jaren vijftig: Omgeving, milieu en habitat
Voor de wortels van het contextdebat moeten we terug in de tijd, naar Italië. Adrian
Forty beschrijft dat het begrip context in het discours van de architectuur daar werd
geïntroduceerd in de jaren vijftig en zestig. De Italianen zetten het begrip toen in om het
modernisme in de architectuur een halt toe te roepen (Forty, 2000). Met de kritiek op het
modernisme duidt Forty allereerst op de artikelen van Ernesto Rogers in het Italiaanse
tijdschrift Casabella Continuita in 1955. Hier werd de ambigue opvatting van het begrip al
duidelijk, omdat Rogers de term l‘ambiente, wat milieu of omgeving betekende, prefereerde
boven het begrip contesto, Italiaans voor context. Met de verwarrende gevolgen van dien,
zoals later zal blijken. De artikelen van Rogers kunnen worden gezien als de opstart naar
het contextdebat. Rogers kende, in navolging van de Italiaanse Tendenza beweging, een
belangrijke rol aan de context toe. Een rol, of anders gezegd; een betekenis die werd opgevat
als dat wat bestaand was, voordat er een nieuw ontwerp werd toegevoegd: ‘pre-esistenze
ambientali’. Meer specifiek doelde Rogers hiermee op de bestaande condities die werden
gevormd door stedelijk weefsel, sporen uit het verleden en monumenten. (Tilman, 2012).
Een controverseel voorbeeld van Rogers is de 100 meter hoge ‘Torre Velasca’ het historische
hart van Milaan, die Rogers in dienst van BBPR ontwierp (1958). In dit gebouw heeft hij
getracht de historische omgeving te weerspiegelen door in vormentaal en materiaalgebruik te
refereren aan oude wachttorens, zoals deze in de middeleeuwen voortkwamen. Hiermee heeft
hij getracht een nieuw gebouw te vermengen met zijn historische context.
Naast Rogers haalt Forty in het verband van de Tendenza beweging ook Aldo Rossi’s
publicatie L’Architettura della citta uit 1966 aan. Wel moet hierbij worden vermeld dat
Rossi hierin enige kritiek uitte op Rogers door te stellen dat hij het begrip l’ambiente
niet voldoende concreet vond (Forty, 2000). Rossi wilde laten zien dat het begrip zou
kunnen worden aangescherpt wanneer men zich zou concentreren op de architectonische
vormen, los van de functies en andere processen. Met het verrichten van onderzoek naar
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de morfologische ontwikkelingen van de (historische) stad en haar onderdelen, zorgde
Rossi ervoor dat de stad nadrukkelijk werd opgevat als een ruimtelijk fenomeen. Hierin
onderscheide hij vervolgens de basisvormen van verschillende gebouwtypologieën. Met zijn
onderzoek onderscheidde Rossi zich van zijn voorgangers, die de stad vooral als een sociaaleconomisch systeem onderzochten (Leupen, 2005).
Kenmerkend voor de wijze waarop zowel Rogers als Rossi het begrip l’ambiente
gedurende die periode in de jaren zestig en zeventig opvatten, was de fysieke dialoog die
weer met de omgeving werd gezocht. Een dialoog die voortkwam uit de belangrijke rol die de
Italianen binnen hun denken toe deelden aan de geschiedenis.
Context als architectuurstroming?
Aan de nieuwe ontwerphouding van de Tendenza beweging, die grotendeels was
ingegeven door het werk van Rogers en Rossi’s, werd de term contextualisme ontleend. Deze
term kan in het algemeen gezien worden als de aanduiding voor een architectuurstroming
waaraan het begrip context is gekoppeld en laat zich uitleggen als een idee dat de waarde
van een bouwwerk alleen bepaald kan worden uit haar context. Maar deze term is niet
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alleen in verband te brengen met de werkwijze van Rogers en Rossi. Sterker nog, de term
werd pas nadien aan de Italianen verbonden. Het was namelijk de zojuist aangehaalde
architectuurtheoreticus Colin Rowe die de term contextualisme oorspronkelijk ‘uitvond’
en benoemde (Forty, 2000). Hij onderzocht de rol van de context met zijn Urban Design
Studio aan de Cornell University gedurende de periode van 1973 tot 1988. Dit onderzoek
publiceerde hij voor het eerst in 1975, onder de titel Collage City. Samen met zijn studenten
was hij daarin op zoek naar een alternatieve strategie om de moderne architectuur en de
historische stad met elkaar te verzoenen.
Het contextualisme heeft al sinds het ontstaan van het debat verschillende betekenissen
gekregen. Evenzo gold dat voor het begrip context. De Italiaanse term l’ambiente moet
volgens Forty namelijk niet worden verward met het in diezelfde tijd gehanteerde Engelse
begrip context. Want wanneer dit nuanceverschil niet wordt herkend, zouden de Italianen als
gezamenlijk onderdeel binnen hetzelfde debat kunnen worden beschouwd als Colin Rowe.
Forty beschrijft dat Rowe een formelere belangstelling voor het begrip context had, waarin
hij zijn aandacht vestigde op de relaties tussen objecten en ruimte. Hierin verschilde hij
ten opzichte van de Tendenza, die het begrip context relateerden aan de ‘processen van de
geschiedenis in de architectuur’ (Forty, 2000).
Rowe hield zich daarin tegen hoofdzakelijk bezig met het analyseren van
stadsplattegronden en de configuraties van open en gesloten ruimten. Hiervoor maakte
hij veelvuldig gebruik van de gestalttheorie om het principe van figuur en achtergrond te
onderbouwen. Hiermee probeerde hij stadsplattegronden en de configuraties van open en
gesloten ruimten te analyseren (Van den Heuvel, 2008). Met zijn formele onderzoek naar de
stedelijke morfologie was Rowe zodoende op zoek naar contextuele richtlijnen voor nieuwe
projecten (Tilman, 2012).
Kevin Lynch maakte eerder in zijn boek The Image of the City (1960) ook gebruik
van de gestalttheorie om grip te krijgen op de context. Hij richtte zich in dit boek op de
visuele perceptie van de stad en wilde hierdoor inzicht krijgen op de wijze waarop mensen
de gebouwde omgeving visueel waarnamen. Hierin onderscheidt hij vijf elementen om de
gebouwde omgeving en haar beeld te analyseren: routes, randen, wijken, knooppunten en
oriëntatiepunten. Hij probeert hiermee aan te geven wat voor een ‘omgevingsbeeld’ mensen
construeren. Lynch stelde dat dit beeld werd gevormd door identiteit, structuur en betekenis.
Wat opvalt is dat deze thema’s die Lynch benoemt, overeenkomsten vertonen met het later in
de jaren zeventig geïntroduceerde structuralisme, dat in de volgende paragraaf aan bod zal
komen.
De theorieën van achtereenvolgens Rogers, Rossi, Lynch en Rowe behandelden
de context in de eerste fase van het debat op verschillende wijzen. Maar hetgeen ze

48

overeenkomstig maakt, is het feit dat ze allemaal kunnen worden gezien als onderdeel van
een debat van uiting en kritiek op de orthodoxe moderne -en volgens hun- betekenisloze
architectuur van de International Style. Daarnaast richtte het debat in de jaren zestig zich
zowel in Italië als in Amerika op het schaalniveau van de stad, waarin vorm en weefsel
intensief werden onderzocht. Vanaf de jaren zeventig vonden de eerste grote verschuivingen
binnen dit contextdebat plaats.
Alhoewel er in Nederland geen bekende figuren waren die zich in de eerste fase
van het contextdebat mengden, had het begrip context in Nederland toch aan betekenis
gewonnen. Van den Heuvel schrijft in zijn essay dat de context in Nederland vanaf eind jaren
zestig werd verbonden met stadsvernieuwing: opgaves die de architectuur en de stedenbouw
in de aankomende twee decennia zou domineren. Ook in Nederland had het begrip context
predicaat ‘historisch’ gekregen en daarbij zou deze historische context als remedie moeten
dienen tegen het verlies aan identiteit en plaatsbesef. Een verlies dat men toerekende aan de
gevolgen van de moderne architectuur, en de modernisering in het algemeen.
2.3 De tweede fase van het contextdebat (1970-2000). Aandacht voor het culturalisme
Het postmodernisme versus de generatie van Team 10
Nadat Colin Rowe zich samen met vele anderen begon te mengen in het contextdebat,
heeft het begrip context zowel nationaal als internationaal aanvullende betekenissen
gekregen. Verschillende figuren binnen het discours reageerden namelijk in verschillende
alternatieven in de voortslepende strijd tegen het modernisme. Binnen deze zoektocht
waren er oorspronkelijk twee groepen te onderscheiden. Enerzijds waren dat de nazaten
van Team X, die nog steeds een plaats zochten voor modernistische invloeden. Anderzijds
waren het de opkomende postmodernisten, die evenals Lynch, Rossi en Rowe hun aanval
op het modernisme juist op een verwoestende manier hadden geopend. Deze nieuwe,
postmodernistische stroming was van grote invloed op het contextdebat begin jaren zeventig.
In het contextdebat hadden de leden van Team X al enige tijd eerder een belangrijk
aandeel verworven. Deze groep Europese architecten opgericht in 1959 en met als bekendste
deelnemers Peter en Alison Smithson, Aldo van Eyck, Jaap Bakema en Giancarlo de Carlo
kwamen voort als jonge architecten uit het CIAM. Daarmee hadden ze in de jaren zestig
en zeventig het vraagstuk over moderne architectuur nog steeds als middelpunt in hun
discussies staan. Maar juist daarmee verschoof Team 10 steeds verder naar de achtergrond,
en na het overlijden van Jaap Bakema in 1981 besloten de leden dan ook tot het opheffen
van de groep, die eigenlijk al eerder uiteen was gevallen. De meeste leden hadden tijdens dit
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proces van afbrokkeling al hun eigen ‘nieuwe’ houdingen geformuleerd, waarin een aantal
van hun ook de context op duidelijke wijze betrokken.
Contextuele opvattingen binnen de (ex) leden van Team X worden allereerst toegekend
aan de Italiaanse architect Giancarlo de Carlo, zoals ook Aldo van Eyck dat deed in issue 16
van het tijdschrift Zodiac (1966). Hierin schreef hij over het ontwerp voor een complex met
studentenhuisvesting in Urbino (1966), dat de Carlo had gemaakt. Van Eyck zocht naar een
connectie met Italiaanse contextdebat door te refereren aan een artikel van de Carlo uit het
tijdschrift Casabella-continuita, dat toen onder redactie van Rogers stond. Met het aanhalen
van deze tekst van de Carlo wilde van Eyck hun gezamenlijke houding als architecten
tegenover de geschiedenis benoemen. Hij benoemde drie factoren in de Carlos zijn werk: de
relatie tussen historie en modernisme in het ontwerp, de relatie tussen nieuwe architectuur
en het publiek en architectuur als stedelijke structuur (Van Eyck, 1966). Met deze gedeelde
opvattigen van Van Eyck en de Carlo hadden deze leden van het ‘modernistische’ Team X een
innovatieve houding aangenomen in het belang van de geschiedenis en de bestaande context
in het moderne denkproces binnen de architectuur (Risselada, 2005).
Ook het echtpaar Peter en Allison Smithson (ex-Team X) gebruikten het begrip context
voor een natuurlijke wijze van het voortzetten van moderne architectuur (van den Heuvel,
2008). Peter Smithson benoemde in zijn contextueel denken dat het niet een kwestie was
van inpassen, maar van opnieuw materialiseren, een nieuwe focus vinden: Continuïteit en
herschepping! (Smithson, 1973). Continuïteit waar Giancarlo de Carlo en met name Aldo
van Eyck op hun eigen manier naar op zoek waren.
Aldo van Eyck had reeds tijdens het bestaan van Team X de basis gelegd voor een eigen
houding die later tijdens het opheffen van deze architectengroep onder de noemer van het
Structuralisme zou worden voortgezet. Een houding die vanuit het gedachtengoed van het
tijdschrift Forum werd ontwikkeld en was afgeleid van Van Eycks eigen configuratieconcept:
de stad als een huis, het huis als de stad (Claassen, 2007). Vanuit dit concept kwamen zijn
contextualistische ideeën terug: groei en samenhang, herkenbare maat, onderlinge schakeling
en stedelijke inpassing. Hiermee was Van Eyck begin jaren zeventig van mening dat het
binnen de architectuur moest gaan over de aandacht voor continuïteit en contextualiteit. Hij
doelde daarbij op de aandacht die uit moest gaan naar de structuur van de traditionele stad,
naar bewoonbare steden met een menselijke maat (Claassen, 2007).
De thema’s van Van Eyck en het Forum sloten begin jaren zeventig goed aan op de
stadsvernieuwing die zijn oorsprong had in de Rotterdamse en Amsterdamse binnenstad.
Het groeiende respect voor de context van deze binnenstedelijke vraagstukken, leidde tot
een nieuwe vorm van ‘aanpassingsarchitectuur’. Het stadsvernieuwingsproject van Aldo van
Eyck en Theo Bos in de historische binnenstad van Zwolle, is een van de meest duidelijke
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voorbeelden waarbij het structuralisme in relatie tot de bestaande context is uitgewerkt
(Ibelings, 2003).
In de periode dat de leden van Team X hun houdingen ten opzichte van contextuele
architectuur in namen, formuleerden de postmodernisten zoals gezegd hun eigen meningen
over het betrekken van de context in de architectuur. Voortrekkers in de opkomst van het
postmodernisme waren Charles Jencks en Robert Venturi, waarvan de laatstgenoemde
met zijn boek Complexity and Contradiction (1966) een vernietigende aanval op de het
Modernisme plaatste. Hij ging hierin de strijd aan met de simpliciteit die de modernistische
architecten nastreefden door het zoeken van spanningen en tegenstellingen. Hij gebruikte
hiervoor contextuele elementen uit het verleden in zette deze elementen op vernieuwende
wijzen in om een rijkdom aan stijlen, vormen en betekenissen te verkrijgen.
De rol en het belang van het toepassen van beeld- en stijlaspecten binnen de
architectuur werd halverwege de jaren zeventig onderstreept door Venturi. Dat deed hij
met zijn welbekende publicatie Learning From Las Vegas (1977). Hierin bundelde hij de
uitkomsten van het onderzoek dat hij samen met zijn vrouw Denise Scott Brown, Steve
Izenour en de studenten van Yale verrichtte op en rondom de ‘Las Vegas Strip’. Hun conclusie
was dat in een stad als Las Vegas beelden een veel grotere invloed op de waarneming
hadden dan de architectonische vorm. Niet de ruimte, maar het beeld en het teken waren de
belangrijkste factor van waarneming geworden (Venturi, 1977).
De postmodernisten zagen mede door de publicaties van Venturi in dat symbolen en
tekens essentieel konden zijn om een complex van betekenissen uit te dragen. Hiermee
stelden ze zichzelf dan ook in staat om op deze wijze op zoek te gaan naar contextuele
verbindingen (Heynen, 2001). Dit uitte zich in expressies waarin historische stijlen
getransformeerd en gemengd werden. Het op een collageachtige wijze vormgeven van
gebouwen werd daarmee het kenmerk voor de postmoderne mode van de jaren zeventig.
Voortrekkers hierin waren de studenten van Collin Rowe, die destijds in zijn
Urban Design Studio zaten. Rowe’s studenten pasten de nieuwe bevindingen van het
Postmodernisme in hun ontwerpen toe, waarvan De Neue Staatsgalerie van James Stirling in
Stuttgart uit 1977 als een van de belangrijkste voorbeelden kan worden gezien.
In het werk van studenten uit Rowe’s ontwerpstudio en het werk van de andere
postmodernisten was het de Britse architect en theoreticus Kenneth Frampton die een
verband wist te leggen met de context. Hij wist namelijk binnen de stroming van het
postmodernisme contextuele elementen te herkennen (Forty, 2000). Dit deed hij onder
andere in de inzending van James Stirling voor de Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
in Düsseldorf in 1976. Het ontwerp als mix van typologische transformaties en historische
citaten, werd gezien als de ultieme expressie van het postmodernisme die tijd. Een ontwerp
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dat in lijn was met Rowe en Koetter hun boek Collage City (Van den Heuvel, 2008).
Opvallend was echter dat in en rondom dit boek de auteurs het woord context nauwelijks
gebruikten.
Het kritisch regionalisme als alternatief voor het postmodernisme
Het was Frampton die het begrip context eind jaren zeventig opnieuw naar boven
haalde. Dit deed hij in een tijd waarin het begrip zich reeds een plaats had verworven in het
vocabulaire van de architectuur (Forty, 2000). Frampton scherpte dit begrip in 1983 aan door
een alternatief voor het postmodernisme te geven. Dat alternatief bracht hij tot uitdrukking
in zijn pleidooi ‘Towards a Critical Regionalism. Six Points for an Architecture of Resistance’
. Hiermee gaf Frampton bekendheid aan een omslag binnen het vakgebied waarin men zich
tegen de beeldentaal van het modernisme richtte door elementen uit de lokale architectuur
toe te passen. Een omslag die begin jaren tachtig door Alexander Tzonis en Liane Lefaivre
geconstateerd werd, en waaraan zij de term kritisch regionalisme koppelden (Frampton,
1983).
Met zijn pleidooi stuurt Frampton aan op een architectuur waarin allereerst een kritische
houding word ingenomen ten opzichte van het modernisme in de architectuur. In een
tegenreactie zoekt hij naar een sensibiliteit voor plaatsgebonden factoren zoals topografie,
klimaat, licht en materiaalgebruik. Frampton heeft zich hiervoor laten beïnvloeden door
Heidegger’s kritiek op de ‘zijnsvergetelheid’ van de moderniteit. Deze kritiek heeft Frampton
in zijn theorie verwerkt door aan te sturen op een architectuur die in overeenkomst met
zijn plek is ontworpen. Architectuur die hiermee in overeenstemming met zijn context tot
stand diende te komen. Frampton benadrukt in zijn essay dat de fundamentele strategie
van het kritisch regionalisme bestaat uit het modificeren van de invloed van de universele
beschaving, met elementen die indirect voortvloeien uit de bijzondere kenmerken van een
specifieke plek. Zodoende zocht hij naar een compromis tussen de moderne en traditionele
architectuur, waarmee de culturele identiteit van verschillende bevolkingsgroepen behouden
zou blijven
Frampton verzette zich echter niet alleen tegen de ‘zijnsvergetenheid’ van de
moderniteit. Hij verzette zich tegelijkertijd tegen het primaat van het populisme van Venturi
en de andere postmodernisten. Zij zagen hiermee het communicatieve- en instrumentele
symbool namelijk als de belangrijkste instrumenten in de architectuur. Frampton wilde een
verzet op gang brengen tegen de naïeve pogingen om met deze instrumenten de vormen
van verloren gegane vernaculair te doen herleven (Frampton, 2001). Hij was namelijk van
mening dat de symbolen die zodoende ontstonden, alleen inspeelden op de persoonlijke
verlangens naar directe ervaringen uit het verleden. Ervaringen die werden verschaft door
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historiserende of decoratieve stijlen te kopiëren (2001, Heynen). Frampton probeerde
hiermee tegenwicht te bieden aan de prioriteit die werd toegekend aan het beeld. Hij wilde
daarentegen de visuele ervaringen in de architectuur verder uitbreiden.
Met zijn beschouwing, gebaseerd op de geschiedschrijving van de kritische theorie,
heeft Frampton willen aangeven dat de regionale cultuur en de context niet moest worden
beschouwd als een relatief onveranderlijk gegeven, maar als iets wat zelfbewust gecultiveerd
en ontwikkeld moest worden (Frampton, 2001). Hierin onderscheidde Frampton zich
ten opzichte van de historiserende opvattingen die het contextbegrip vanuit het Italiaanse
discours uit de jaren vijftig en zestig mee had gekregen. Want in tegenstelling tot de
historiserende of traditionele contextuele architectuur waarbij bouwstijlen uit het verleden
werden gekopieerd, zocht het kritisch regionalisme naar mogelijkheden om de progressieve
aspecten van de moderne architectuur toe te kunnen passen. Hiervoor liet ze zich inspireren
door lokale bouwwijzen en tradities die op vernieuwende wijzen konden worden ingezet of
gecombineerd met ‘universele’ architectuur (Frampton, 2001).
Een doeltreffend voorbeeld die Frampton in zijn essay aanhaalt, is de Bagsvaerd kerk van
de Deense architect Jørn Utzon, die in 1976 in een voorstad van Kopenhagen is gebouwd. In
dit gebouw zijn geprefabriceerde betonnen elementen aan de buitenzijde gecombineerd met
een in situ gegoten betonnen binnenzijde (Frampton, 2001). Hier beschouwt Frampton de
gestandaardiseerde en modulaire betonelementen als dragers van de universele civilisatie en
het vermogen die ze hebben om op grote schaal toegepast te worden. Het in het werk gestorte
beton is echter een eenmalige constructieve inventie op een wijze die kenmerkend is voor de
specifieke cultuur en locatie van deze kerk, en daartoe speciaal is ontworpen. Op deze wijze is
er een dialoog ontstaan tussen de universele beschaving en hetgeen de plek kenmerkt. Naast
Utzon, haalt Frampton ook een aantal andere architecten aan, waaronder Alvar Aalto, Carlo
Scarpa en Mario Botta. Ook tegenwoordig zijn er nog sporen van het kritisch regionalisme
terug te vinden in het architectendiscours, onder andere in het werk van de Zwitserse Peter
Zumthor en de Britse architect Tony Fretton. (Heijden, 2008).
Het kritisch regionalisme heeft onder leiding van Frampton zijn eigen positie
veroverd binnen de hoogtijdagen van het postmodernisme. In die zin week het af van
het contextualisme dat Rowe en Koetter in hun studio uitdroegen en werd ingezet door
architecten als Stirling en Eisenman. Hun werk, zo stelt Dirk van den Heuvel, hebben ze
uiteindelijk uitgewerkt tot deconstructie, en hieraan toegevoegd: de-contextualisering.
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21. Jørn Utzon, Bagsværd
Churge, Denemarken(1976).
Synthese tussen universele
beschaving en wereldcultuur.
22. Interieur: het betonnen
gewelf is uniek in de Westerse
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Chinese pagodadaken.
23. Exterieur: rationele,
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beschaving.
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25. Neue Staatsgalerie Stuttgart,
James Stirling (1977-1984).
Exterieur: Met een collage
van historische beeld- en
stijlkenmerken word een relatie
met het verleden gezocht.
26. Interieur: de mix van
historische citaten zet zich
binnen voort. De felgroene
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tussen de nieuwe en historische
elementen.
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25 en 26. Foto’s uit Robert
Venturi’s publicatie ‘Learning
From Las Vegas’ (1977)
waarmee hij aan wilde tonen
dat beelden een veel grotere
invloed op de waarneming
hadden dan de architectonische
vorm.
27. Schets van Venturi om aan
te geven dat het primaat van het
teken boven die van de ruimte
gaat.
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Een verschuiving naar het culturalisme
De verschuivingen binnen het contextdebat hebben halverwege de jaren zeventig voor
een belangrijke splitsing gezorgd. De houdingen die voortvloeiden vanuit het gedachtegoed
van de leden van Team X divergeerden met die van de postmodernisten. Van Eyck, de Carlo
en de Smithsons relateerden het begrip context overeenkomstig Rossi en Rowe in zekere zin
tot de stedelijke structuur en in hun zoektocht naar continuïteit probeerden zij manieren
te vinden om moderne architectuur te adopteren in de bestaande stad. Hiermee verhielden
zij zich ondanks hun onderlinge verschillen op geheel andere wijzen tot de context als de
postmodernisten onder leiding van Venturi en Jencks dat deden door juist een vernietigende
aanval op het modernisme te plaatsen.
In navolging van Venturi’s publicaties brachten de postmodernisten het begrip context
niet zozeer in verband met het stedelijk weefsel, maar met beeld- en stijlkenmerken.
Studenten van Rowe pasten deze nieuwe bevindingen in hun ontwerpen toe om zodoende
vernieuwende contextuele verbindingen op gang te brengen. De Neue Staatsgalerie van James
Stirling in Stuttgart (1977) werd hiermee zelfs als kampioen van het contextdebat in de jaren
zeventig uitgeroepen, zo schrijft Van der Heijden in zijn essay. Hieraan voegde hij toe dat
het contextdebat op dat moment dan ook werd gewonnen door deze historisten-formalisten,
en niet door de nieuwe generaties die ontstaan waren uit Team X. Na de eerste belangrijke
splitsing binnen het debat bleek de aandacht voor stijlkenmerken en verwijzingen naar
historische gebouwonderdelen het dan ook te hebben gewonnen van de aandacht die naar
het stedelijke weefsel uitging. Hiermee verschoof in zekere zin ook de betekenis die aan het
begrip context werd toegekend. Dit is de eerste belangrijke constatering in deze fase van het
contextdebat.
Een tweede constatering die hier op aansluit, heeft betrekking op de wijze waarop
nieuwe houdingen werden ingenomen na deze verschuiving in het contextdebat. Vanaf het
moment dat men de context relateerde aan communicatieve en instrumentele symbolen van
de architectuur, is men zich de inzetbaarheid hiervan af gaan vragen. Veel postmodernisten
maakten dankbaar gebruik van de vernieuwde aandacht voor stijlkenmerken. Maar
Frampton probeerde met zijn kritisch regionalisme hier juist tegengas aan te geven.
Tegengestelde houdingen zorgden begin jaren tachtig voor de oplaaiing van een nieuwe
discussie binnen het debat waarbij de aandacht uitging naar de stijlen van het populisme
binnen de architectuur. Een nieuwe debat voor de deelnemers die zich af hebben gewend
van de Italiaanse discussie, die inmiddels leek te zijn verdampt. Deze nieuwe discussie werd
grotendeels gevoed door de gevolgen van een culturele omslag, zoals Venturi dat zo duidelijk
wist te benadrukken met zijn onderzoek in Las Vegas.
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De constatering dat culturele invloeden zich binnen het contextdebat gingen mengen,
laat het begrip ‘vernaculair’ in deze beschrijving van het contextdebat introduceren. Een
begrip die de tegenstelling tussen volgers van Venturi en Frampton weet te verduidelijken.
Zowel Venturi als Frampton haalden dit begrip namelijk aan bij het formuleren van
hun houding ten opzichte van (contextuele) architectuur. Het relatief onbekende begrip
vernaculair laat zich door de Van Dale vertalen als ‘streektaal’ of ‘inheems’. In de architectuur
beschrijft het begrip de woningen en gebouwen die met plaatselijke tradities zijn ontworpen,
op basis van lokale gewoontes, behoeften en materialen. Vernaculaire architectuur
weerspiegelt hiermee niet alleen de typo- morfologische context, maar ook de historische-,
culturele-, technologische-, en economische context. Een breed scala aan contextuele
kenmerken die zich aanpassen of ontwikkelen door de tijd heen wanneer behoeften of
omstandigheden veranderen (May, 2010). Voorbeelden van vernaculaire architectuur kunnen
worden gevonden in de huizen van nomaden zoals de ‘ger’ van de Mongolen, de ‘tipi’ van de
indianen of de iglo van Inuit. Maar ook veel geciviliseerdere (westerse) bouwwerken uit de
hedendaagse bebouwde omgeving kunnen voorbeelden zijn van vernaculaire architectuur.
In het boek Learning from Las Vegas (1977) gebruikt Venturi de inhoud van het
begrip vernaculair om de situatie van lelijke en alledaagse architectuur te beschrijven
die ze tijdens hun onderzoek op de ‘strip’ aantroffen. Door het bestuderen van de lokale
trends en ontwikkelingen gebruikte Venturi het ‘commerciële vernaculaire’ aspect van
Las Vegas om een architectonische ontwerpgids op te stellen. Een gids die hij gebruikte
om in zijn architectuur te beantwoorden aan de toen heersende cultuur. Aan de toen
heersende volkstaal van het populisme. Met het onderzoeken van de historische, culturele
en economische aspecten heeft Venturi laten zien dat de context meer kon betekenen dan
alleen de bebouwde verschijningsvorm of de stedelijke structuur. Door kennisname van de
vernaculaire aspecten van een plek kon het begrip context een hele andere lading krijgen.
Een lading waarmee hij architectuur meende te maken die populair kon zijn, en de ‘gewone’
mensen daarmee aansprak (Venturi, 1977).
Daar waar Venturi zijn lessen trok uit zijn opvattingen van het begrip vernaculair,
daar zette Frampton zich echter duidelijk af tegen het doen herleven van verloren gegaan
vernaculair. Er moet wel gezegd worden dat Frampton vernaculaire architectuur in een meer
historisch verband bekeek dan Venturi. Frampton zijn beeld van vernaculaire architectuur
richtte zich bijvoorbeeld op het kopiëren van bouwstijlen uit het verleden. Juist tegen dit
kopieergedrag wilde hij een verzet op gang brengen om tegenwicht te bieden aan de prioriteit
de werd toegekend aan de visuele ervaringen in de architectuur. Dus ook tegenwicht tegen
het communicatieve en instrumentele symbool van het populisme, daar waar Venturi deze
symbolen juist aangreep. Als alternatief wilde Frampton de vernaculaire kenmerken van een

61

plek modificeren met universele aspecten om zodoende een compromis te vormen en voorbij
gaan aan de aandacht die werd toegekend aan het beeld.
Het opmerken van het geïntroduceerde begrip ‘vernaculair’ in het debat heeft geleid
tot de derde en meest belangrijke constatering binnen de discussie over de context in
de jaren zeventig en tachtig. Met dit begrip hadden Frampton en Venturi ondanks hun
tegenovergestelde houdingen tegenover het populisme namelijk iets wat ze overeenkomstig
maakte. Namelijk: de maatschappelijke- en culturele invloeden en betekenissen die zij
hiermee beiden aan het begrip context toekenden. Hiermee kenmerken zij de belangrijke
verschuiving die in het contextdebat tussen de jaren vijftig tot de jaren negentig plaatsvond.
Ook Adrian Forty benoemde de verschuiving van omgeving naar context als
kenmerkend voor de ontwikkeling van het debat in deze fase (Forty, 2000). Hij omschrijft
het als een verschuiving van het positivisme naar het culturalisme. Deze belangrijke wending
heeft er toe geleid dat het begrip context een bredere lading heeft gekregen. Maar dat
iedereen tegelijkertijd ook een steeds persoonlijkere lading aan het begrip toekende. Hiermee
zou het debat in de volgende fase steeds complexer worden.
2.4 De derde fase van het contextdebat (2000-nu) Van culturalisme naar lifestyle
De-contextualisme of de Nieuwe Traditie?
Al vanaf de jaren negentig zijn de postmodernistische voortvloeisels uit Rowe’s
contextualisme en ook die van het kritisch regionalisme van Frampton van hun scherpe
kanten ontdaan. Hierdoor zijn deze contextuele houdingen een onderdeel gaan uitmaken van
een mengelmoes van stijlen en opvattingen. Begrippen als contextualisme, traditionalisme,
regionalisme en historisme zijn de afgelopen twee decennia daarom steeds dichter bij elkaar
komen te liggen. Dat stelt ook Hans van der Heijden in zijn boek Architectuur in de kapotte
stad (2008), waarin hij de verhouding tussen gebouwen en haar stedelijke context aan de
kaak stelt. De mengelmoes van houdingen die van der Heijden hierin aanhaalt, typeert het
door elkaar gebruiken van het contextbegrip en de betekenissen hiervan. Dit gebruik leidde
uiteindelijk tot veel verwarring binnen het debat, waarbinnen het begrip onderhand talloze
betekenissen had aangenomen.
Aan het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw had het begrip context hiermee
zoveel verschillende ladingen meegekregen, dat architecten zich steeds ongemakkelijker
begonnen te voelen wanneer het begrip werd aangehaald. Tot zijn ergernis schreef Koolhaas
na de ontwerpcompetitie voor de Franse nationale bibliotheek het volgende: ‘But can such
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a container still have a relationship with the city? Should it? Is it important? Or is “fuck
context” becoming the theme?’ (Rajchman, 1994). Koolhaas wilde hiermee zijn mening
verduidelijken waarin hij aangaf dat het eerbiedigen van de context leidde tot kritiekloze
nabootsing van datgeen er al was. Zijn befaamde en veelvuldig geëchode oneliner lijkt door
velen te zijn aangegrepen om de eerbied voor de context te verdringen. Halverwege de jaren
negentig verdween de aandacht voor het contextdebat en de context als zodanig dan ook
logischerwijs naar de achtergrond.
Voordat deze loop in het debat uitgebreid ter discussie word gesteld, moet er gezegd
worden dat het begrip context (in ieder geval) binnen het Nederlandse discours een
decennium later toch weer aan aandacht heeft weten te winnen. Deze aandacht viel te
relateren aan de hernieuwde belangstelling die men voor de traditionele stad begon te
krijgen. Hierdoor heeft het begrip context onbedoeld een nieuwe lading meegekregen. De
herontdekking van de traditionele stad viel samen met een hernieuwde uitoefening van het
traditionalisme.
Hans Ibelings wist dit in 2004 te onderstrepen nadat hij zijn boek Onmoderne
architectuur uit bracht. Zoals de titel zichzelf verklaard, heeft ook Ibelings een aanval op
het modernisme, neomodernisme en supermodernisme geplaatst. Net als de figuren uit
deItaliaanse Tendenza beweging, Colin Rowe en Venturi dat in de jaren vijftig tot tachtig
deden. Met de ondertitel Hedendaags traditionalisme in Nederland heeft Ibelings willen
laten zien dat ‘hedendaagse traditionalisten’ (in 2004 red.) als Rob Krier of Sjoerd Soeters
aansluiting zoeken bij het bestaande. Hierbij probeerde hij duidelijk te maken hoe deze
architecten daarvoor gebruik maakten van het verleden.
Het begrip context komt echter niet als hoofdthema naar voren. Het wordt zelfs amper
aangehaald in het boek. Maar toch is er een schijnbaar verband te leggen tussen Ibelings
zijn bedoelingen met dit boek en de wijze waarop zijn voorgangers de context aangrepen in
hun ‘gevecht’ tegen het modernisme. Er wordt namelijk gezocht naar een aansluiting bij de
bestaande stad. Of om preciezer te zijn: een aansluiting bij het verleden. Want ook als er geen
bestaande stad is wordt een koppeling met traditionele stijlen gezocht. Foto’s van de in het
boek gepubliceerde projecten benadrukken deze wijze van architectuurbeoefening. Daarbij
tonen de foto’s opvallend veel overeenkomsten met de postmodernistische ontwerpwijze, zij
het in afgezwakte vorm. Ook recensies die van dit boek in omloop zijn, geven dit verband
aan. Het boek zou bijvoorbeeld gelezen kunnen worden als uitloper van het postmodernisme
van de jaren zeventig en tachtig (NAi, 2012). Toch lijken de ‘hedendaagse traditionalisten’
het begrip context op een beperktere wijze te zien als de meeste postmodernisten. Het
wijzigen van de titel in: Onmoderne architectuur. Hedendaags contextualisme zou dan ook te
ver gaan. Waarom? Dat wordt duidelijk in het vervolg dat Ibelings (samen met Vincent van
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Rossem) aan dit boek gaf.
Met het boek De nieuwe traditie, continuïteit en vernieuwing in de Nederlandse
architectuur dat in 2009 is uitgebracht, hebben Ibelings en van Rossem –naar eigen zeggeneen ijkpunt willen schrijven in de heroriëntatie richting het traditionele denken in de
architectuur. Een traditionalistische omslag die zich in hun ogen begon af te tekenen in het
Nederlandse architectendiscours. De meest gangbare definitie van het begrip ‘traditionalisme’
geeft aan waar het in dit boek over gaat: ‘het doelbewust teruggrijpen op tradities bij het
bouwen wat betreft vorm, constructie en functie’ (Verweij, 2010). Deze definitie maakt
direct duidelijk dat het bij de hedendaagse- of nieuwe traditionalisten vooral gaat om de
fysieke verschijningsvorm van het gebouw. Het gaat niet zozeer over de andere aspecten
van de context. Culturele aspecten bijvoorbeeld, zoals Venturi en Frampton deze wisten te
signaleren. De relatie tussen het gebouw en zijn omgeving wordt in hun boek dan ook niet in
een term als context besproken.
Plaatsvervangende begrippen vinden Ibelings en van Rossem in de termen ‘thuis’ en
‘buurt’. Zo stellen zij dat de essentie van het thuis-zijn kan worden omschreven als het gevoel
dat alleen kan ontstaan in een omgeving die bepaald is (Ibelings, 2009). Met de omgeving
doelen Ibelings en van Rossem hier zowel op de schaal van de woning als ook op de schaal
van de buurt. In navolging van Jane Jacobs haar boek The Death and Life of Great American
Cities (1961) geven de auteurs ingrediënten over de wijze waarop een buurt zou moeten zijn
opgebouwd, namelijk: diversiteit, dichtheid en nabijheid. Ibelings en van Rossem stellen
dat de bouwtraditie een rijk scala aan middelen bied om de ingredienten van Jacobs te
implementeren in het ontwerp. Door terug te grijpen op beelden van het verleden zouden
mensen zich aan deze buurt kunnen hechten. Zouden mensen zich met een context kunnen
identificeren. De geschiedenis van deze fictieve context zou volgens de traditionalisten
kunnen worden gesuggereerd door de buurt zodanig te ontwerpen dat het lijkt alsof er al
langer iets is geweest. Alsof de buurt niet in een keer is neergezet, maar organisch is gegroeid.
Dat er een verleden aan vooraf is gegaan (Ibelings, 2009).
Juist in deze redeneringen van Ibelings en van Rossem wordt duidelijk hoe zij, of beter
gezegd, hoe de ‘nieuwe traditionalisten’ als Krier en Soeters denken over de inzetbaarheid
van het begrip context. Nog meer dan de postmodernisten dat deden, koppelen zij de
context namelijk aan de visuele perceptie die mensen met gebouwen hebben. Hierbij zouden
de gebouwen door de ‘nieuwe traditionalisten’ in staat gesteld moeten worden om te verhalen
over hun omgeving. Over een omgeving. Over een context. Al dan niet op fictieve wijze.
Een treffend en ondertussen veelbesproken voorbeeld is de VINEX-locatie Brandevoort
in de gemeente Helmond. Deze wijk was namelijk een van de vroegste projecten waar het
‘nieuwe traditionalisme’ op een tot dan toe ongekende schaal werd uitgeoefend. Hier heeft
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de Luxemburgse architect Rob Krier een masterplan gemaakt voor 6000 woningen (19962017). Daarin heeft hij een dorpskern en een buitengebied gesuggereerd dat gebaseerd is
op de traditionele modellen van de Brabantse dorpen. In dit plan moeten de woningen met
een gevarieerde dakhoogte en gevelarchitectuur in ambachtelijke en traditionele materialen,
een indruk doen wekken van een natuurlijk gegroeid stadje. De wijk is nieuw maar moet
er eeuwenoud uit zien. Het traditionalisme heeft zich hier niet tot de schaal van het huis
beperkt, maar heeft zich uitgestrekt tot de ongekende schaal van een dorp of wijk. Een
project dat in het boek van Ibelings en van Rossem veelvuldig geïllustreerd wordt.

Het contextdebat mag dan worden beschreven alsof het eind jaren negentig in een slop
is geraakt. De aandacht naar het uiterlijk –en hiermee indirect naar die van de context- is
tegenwoordig echter onverminderd ‘populair’. Mede getuige de groeiende aandacht voor
het traditionalisme in het Nederlandse architectuurdiscours. Hiermee kan gesteld worden
dat er nog toekomst lijkt te zijn voor de rol van de context. Na de desastreuze woorden van
Koolhaas is er het afgelopen decennium een vernieuwd debat ontstaan.
De ontwikkelingen in dit nieuwe debat worden verduidelijkt door datgene dat zich in
de VINEX wijken zoals Brandevoort heeft afgespeeld. Verschillende ‘traditionele’ architecten
maakten in deze wijken invullingen, waarmee ze de in het masterplan beoogde context
ontwierpen. De context werd ontworpen door middel van de gebouwen en op dit punt
bevindt zich de tegenstelling met de voorgaande fasen uit het contextdebat. Want in deze
fasen werden gebouwen ontworpen door middel van de context. Andersom dus. Van het
‘bouwen voor de buurt’, zoals dat in de stadsvernieuwing gebeurde, naar het ‘bouwen van
de buurt’, of het ‘suggereren van de buurt’, zoals ‘de nieuwe traditionalisten’ dat voor ogen
hebben.
Om nieuwe buurten als Brandevoort te suggereren, hebben ze ‘geleerd’ van hetgeen
de postmodernisten al in de jaren zeventig constateerden; het communicatieve symbool
van het populisme. Het eerste belangrijke verschil tussen de huidige fase en de voorgaande
fase zit hem echter in het feit dat postmodernisten als Venturi nog op zoek waren naar een
soort ‘commercial vernacular’. Hierin ware zowel historische, culturele als maatschappelijke
ontwikkelingen op een gelaagde wijze in een ontwerp werden verwerkt. De nieuwe
traditionalisten beperken zich tegenwoordig echter vaak tot het ‘letterlijk’ kopiëren van
traditionele (gevel)beelden. Het feit dat de traditionalisten zich –platgezegd- beperken tot dit
kopieergedrag, kenmerkt datgene dat voor het huidige contextdebat moet doorgaan.
De ‘nieuwe traditionalisten’ spelen net als de postmodernisten in op de beelden die
op het gegeven moment door de meeste mensen geconsumeerd willen worden. Alleen
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doen de nieuwe traditionalisten dat dus op een veel plattere wijze. Met het inspelen op de
wensen van de consument blijft de constatering van Forty ook voor deze fase van het debat
gelden. De verschuiving van het positivisme naar het culturalisme blijft daarmee van kracht.
Maar wat nu duidelijk wordt, is dat er binnen het culturalisme wel een verschuiving heeft
plaatsgevonden. Een verschuiving die zich richt op de wijze waarop er tegenwoordig met het
beeld en het uiterlijk in de contextuele architectuur wordt omgegaan. Deze omslag heeft er
toe geleid dat er een heel sterk verband is ontstaan tussen het toepassen van beelden en het
maken van contextuele architectuur.
We hebben mogen constateren dat er nog iets als een contextdebat bestaat. Maar wordt
het debat niet net als tien jaar terug, als erg lastig ervaren? Zou dat dan niet eenvoudigweg
een gevolg zijn van een ‘Babylonische spraakverwarring’? Want als men tegenwoordig het
begrip context aanhaalt, spreekt men dan niet direct over het uiterlijk?
2.5 De stand opgemaakt: het huidige contextdebat
De afgelopen zestig jaar heeft de context als begrip zijnde verschillende landingen met
zich meegekregen. Voor het contextdebat gold logischerwijs een zelfde soort ontwikkeling.
Het debat nam tijdens de afgelopen decennia verscheiden keren nieuwe, al dan niet
conflicterende wendingen. En vanuit al deze verschillende wendingen en houdingen wordt
nu één ding zo langzamerhand wel duidelijk. En wel dat het begrip en het debat omtrent
de context de afgelopen decennia steeds vaker gerelateerd worden aan het debat over
uiterlijke verschijningsvormen. De associatie met dit debat werd al begin jaren zeventig
ingeleid door de postmodernisten, waarna het uiterlijk in de daaropvolgende decennia een
steeds prominentere rol in het debat heeft verworven. Met de nodige consequenties van
dien. Want als men tegenwoordig over context spreekt, dan beperkt men zichzelf vaak tot
het benoemen van de uiterlijke verschijningsvorm. Tot een nagenoeg identieke conclusie
kwam ook Wilfried Wang in zijn artikel ‘Over de toenemende irrelevantie van context bij
het genereren van vorm’ dat in OASE 76 Context/Specificity (2008) is gepubliceerd. Hierin
haalde hij het huidige contextdebat aan en benoemd hij het sterke verband dat is ontstaan
met uiterlijkheden. Hij gaf aan dat deze groeiende aandacht voor de rol die het uiterlijk speelt
niet alleen in het vakgebied van de architect treft. Wang benoemde daarnaast ook andere
gebieden van menselijke expressie, waarvan de mode het meest sprekende geval is.
Naast Wang signaleerde ook Akos Moravansky deze verschuiving. In zijn lezing over ‘de
kwestie van de context’ aan de TU Delft (2007) gaf hij aan dat het contextdebat zich de laatste
jaren niet meer bezig heeft gehouden met empirisch onderzoek. Daarentegen hield het debat
zich volgens hem bezig met het scheppen van identiteiten en fictionele verhalen. Hiermee
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heeft Moravansky de recentste verschuivingen binnen het door culturalisme beheerste
contextdebat weten aan te scherpen.
Nu kan architectuur bij uitstek geschikt zijn om te verhalen, en daarmee een
bepaalde identiteit of uitdrukking scheppen. In het boek The Architecture of Happiness
(2006) geeft Alain de Botton aan op welke vele verschillende wijzen gebouwen kunnen
spreken. Daarom hoeft deze recentste verschuiving die Moravansky opmerkt, niet direct
als negatief bestempeld te worden. Zij het niet dat men tegenwoordig in het kader van
contextuele architectuur zich vaak enkel en alleen richt op het verhaal van de uiterlijke
verschijningsvorm. De discussies die deze verhalen met zich meebrengen, hebben
dan onderhand ook de plaats ingenomen van hetgeen daarvoor als contextdebat werd
omschreven. Een discussie waarin ruimtelijke-, culturele- of programmatische contextuele
aspecten afwezig zijn. De contextuele handelswijzen van figuren als Rossi, Rowe zijn
verdrongen. Evenals de houdingen van de nazaten van Team X vergeten zijn. De aandacht
is verschoven van het onderzoeken van ruimtes en structuren toen, naar enkel de
verschijningsvorm van gebouwen anno nu.
Een dergelijke constatering is voor de meeste mensen die een beetje thuis zijn in het
algemene architectuurdebat niet nieuw. Robert Venturi constateerde in zijn boek Learning
From Las Vegas (1977) al dat niet de ruimte, maar het symbool als belangrijkste component
in de waarneming gebouwen in het algemeen is gaan gelden. Maar meer specifiek heeft deze
omslag ook het huidige contextdebat getroffen. Het is daarom ook niet meer dan logisch om
in navolging van Venturi het volgende af te vragen: Van context als ruimte, naar context als
teken? Zou dat gesteld kunnen worden?
Ibelings en van Rossem beantwoorden deze vraag in hun boek De nieuwe traditie,
Continuïteit en vernieuwing in de Nederlandse architectuur (2009) bedoeld of onbedoeld
met ja. De auteurs stellen namelijk al op de eerste pagina dat we ons pas kunnen identificeren
met een plek als deze een eigenheid heeft (Ibelings, 2009). Identificeren, exact de term die
Moravansky eerder aanhaalde om de stand van het huidige contextdebat te beschrijven.
In zijn essay beschrijft Ibelings dat mensen datgeen wat er lang genoeg is, vanzelfsprekend
gaan vinden. Door het inzetten van traditionele gevelarchitectuur zou men het vertrouwde
en vanzelfsprekende gevoel van mensen op kunnen roepen waardoor zij de essentie van
het thuis zijn kunnen ervaren. Vertrouwen en herkenning. Met het teken van de context als
instrument. Dus niet het teken van de ruimte, maar met het teken van het uiterlijk. Van de
gevel. Bewust of niet, de auteurs laten het in ieder geval opvallend duidelijk doorschemeren
met behulp van de talloze illustraties van en beelden in hun boek. Gevelbeelden, alleen
gevelbeelden. Beelden die iets over de ruimte verhullen ontbreken in het 270 pagina’s tellende
boek. Opvallend genoeg zijn deze beelden afkomstig van een select gezelschap architecten
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waarvan Krier Kohl, Mulleners + Mulleners en Soeters Van Eldonk.
Van deze architecten is Sjoerd Soeters in het kader ‘van context als teken’ het meest
uitsprekende voorbeeld. Dat Soeters hier in het verband van ‘de nieuwe traditionalisten’
wordt aangehaald, kan trouwens voor de nodige verwarring zorgen. Soeters stond en staat
namelijk niet in de eerste plaats bekend als een voorzichtige traditionalist. Integendeel, hij
wordt vaak de enige postmoderne architect van Nederland genoemd (Idsinga, 2009). In een
interview in het boek Beeld, Nederlandse architecten over hun drijfveren, denkbeelden en
werkwijze (2009) geeft Soeters aan inderdaad te experimenteren met vormen en beelden
die een soort cliché-achtige betekenis hadden. Om zodoende in een door veel mensen
begrepen taal architectuur te kunnen maken. In deze taal maakt Soeters gebruik van veel
traditionalistische verwijzingen, waarmee zijn voorkomen in het boek van Ibelings een
logisch gevolg is. Tegelijkertijd verklaart het slaan van een brug tussen het postmodernisme
en het traditionalisme de toevoeging aan de laatstgenoemde stroming: de ‘nieuwe’
traditionalisten.
Maar met zijn werkwijze geeft Soeters veel sterker dan andere architecten uit het boek
aan dat het letterlijk neerzetten van een metafoor om een bepaalde sfeer te creëren, dé
manier is om de kracht ervan uit te drukken. De associatie die een beeld of vorm oproept
bij mensen zou volgens hem voldoende zijn om het gewenste effect te bereiken (Verschaffel,
2001). Het effect van contextuele tekens. Om zodoende met gebaren een aansluiting met de
context te verkrijgen. Of in dit geval beter gezegd: een context te suggereren. Bart Verschaffel
beschrijft in zijn essay Architectuur als (een) gebaar (2001) dat het hierbij niet hoeft te gaan
om de echtheid, maar om de geloofwaardigheid van het gebaar. Dit sluit aan bij de term
‘hyperreal’ van de Franse filosoof Jean Baudrillard, waarmee hij uitlegt dat het geïmiteerde
‘echter’ overkomt dan het origineel. Soeters speelt hiermee in op het nog altijd heersende
populisme, om zodoende de mensen beelden en identiteiten te laten consumeren die
associaties met de context oproepen.
Het lijkt er sterk op dat de context inderdaad als teken wordt gezien, en niet meer als
ruimte. En hiermee zijn we op het punt aanbeland waar het contextdebat zich nu wringt.
Want nu de aandacht zich zo heeft weten te vestigen op het uiterlijk in de architectuur, is
er een discussie ontstaan die de wijze bevraagt hoe je met dit beeld om zou mogen gaan.
Verschillende figuren binnen het Nederlandse discours ventileerden hun mening over
de architectuur van de ‘nieuwe traditionalisten’ dan ook via verschillende media. In een
interview met De Architect (december 2010) vroegen Cees en Diederik Dam zich terecht
af of het traditionalisme of hieraan verwante stromingen, onderhand niets meer zijn dan
enkel een marketingtool en daarmee inderdaad de zoveelste vertakking van de beeldcultuur?
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Ook Dick van Gameren beschrijft in de inleiding van het tijdschrift DASH 6, Wonen in een
nieuw verleden (2010) dat het toepassen van traditionele vormen niet meer een middel is
om het continue proces van vernieuwing richting te geven. Het is volgens hem een doel
op zich geworden. De motieven zijn volgens van gereduceerd tot een louter zoeken naar
aansluitingen bij de maatschappelijke en politieke trends van nu.
Ook de architectuur van Soeters wordt vaak afgedaan als populistisch. En in een
publicatie over zijn eigen bureau: Dialoog met mensen en plekken. Soeters Van Eldonk
architecten (2008) geeft hij hier graag aan toe. Hij benoemt voegt er dan ook aan toe dat
zijn architectuur ongegeneerd populistisch is. Dat hij met zijn bureau niet ontwerpt voor de
culturele elite maar voor de overige 96 procent van de samenleving. Daarmee geeft Soeters
in de publicatie aan hoeveel er mis zou zijn met de architectuurcultuur en –kritiek omdat
architectuur zou worden veroordeeld omdat ze populair zou zijn.
In deze op zich zelf staande discussie lijkt ook het contextdebat zich te zijn gaan mengen.
En daarom wringt het debat. Contextuele architectuur zou zich op deze wijze namelijk
gaan verhouden tot de beelden en tekens van de huidige lifestyle. De vraag of we ons hierin
moeten laten meeslepen komt daarbij direct op. Als je Soeters moet geloven worstelt ook hij
met deze vraag. In een interview met Tom Idsinga in het boek Steen. Nederlandse architecten
over hun drijfveren, denkbeelden en (2009) geeft Soeters aan op zoek te zijn naar het oude, of
het nieuwe vernaculair, waarbij dingen weer gewóón kunnen zijn. Maar dat hij tegelijkertijd
stelt dat je dat in deze tijd alleen nog maar voor elkaar kan krijgen door het zó expressief te
doen dat iedereen zegt: daar gebeurt wel iets bijzonders.
Zou contextuele architectuur dan populistisch moeten zijn? Beantwoorden aan de
beeldenstroom die op dit moment gewenst is? Als we onszelf al laten overhalen om mee
te gaan in deze discussie, dan blijft het mogelijk om twee verschillende houdingen aan
te nemen. Aan de ene kant kunnen we net als van Dam of van Gameren, ons er kritisch
toe verhouden. Daarmee zou gesteld kunnen worden dat het overheersende uiterlijk in
de architectuur niet zozeer wat met de context van doen heeft, maar zich vooral weet te
beperken tot de lifestyle van het gegeven moment. En dat hierdoor het begrip context
eigenlijk niet of nauwelijks meer in het debat voortkomt.
Aan de andere kant kunnen we ons net als Soeters afvragen in hoeverre we nog
‘gewone’ architectuur kunnen maken. Ondanks dat we dat graag zouden willen lijken we
vaak te moeten zwichten voor het populisme. Geld dat ook voor contextuele architectuur?
Contextuele architectuur waarin het beeld zo’n sterk instrument lijkt te zijn geworden dat
we het juist tot in extremen zouden kunnen inzetten. Om zodoende nieuwe manieren te
ontdekken in de wijze waarop er met de context kan worden omgegaan. Soeters heeft hier
met zijn werk een aanzet toe gegeven. Hij stelde zichzelf hiertoe in staat doordat zijn werk

71

zich bevindt tussen de schaal van de architectuur en de stedenbouw. Hierdoor kan hij grote
beeldende gebaren maken. Maar kan het uiterlijk op de schaal van het afzonderlijke gebouw
ook worden gebruikt om nieuwe vormen van contextuele architectuur te onderzoeken?
context: waar? echt? origineel? nep?
Winy Maas, partner van het internationaal bekende bureau MVRDV bewijst de
mogelijkheden in de belangrijke rol die het gevelbeeld kan spelen op het schaalniveau van
het architectonische object. Dat doet hij met de recent opgeleverde Glazen Boerderij die hij
ontwierp in zijn geboortedorp Schijndel. Al in 1980 schreef Maas een brief aan de toenmalige
burgemeester Scholten over zijn idee iets te doen met het volgens Maas te grote en te lege
marktplein in Schijndel. Vanaf dat moment tot anno nu, hebben zeven ontwerpvoorstellen de
revue gepasseerd. Voor Maas werd het op een gegeven ogenblik duidelijk dat een boerderij
op perfecte wijze binnen de eisen zou passen. Echter wilde hij geen nepboerderij maken.
Tenminste niet op de wijze waarop de ‘nieuwe traditionalisten’ met hun opdrachten omgaan
(Buijs, 2013). Het gebouw dat Maas uiteindelijk heeft doen ontstaan, kan omschreven
worden als de geest van een boerderij. Deze boerderij, zoals zijn naam doet verhullen, is
volledig opgetrokken uit glazen panelen. Deze glazen panelen zijn door kunstenaar Frank
van der Salm beplakt met foto’s van de ‘gemiddelde’ Schijndelse boerderij, gecomponeerd
aan de hand van een groot aantal parameters van 84 boerderijen uit de nabije omgeving van
Schijndel. Het beplakte glazen volume dat hiermee is ontstaan, is in zijn geheel 1,6 maal
vergroot om het in te passen op het bestaande marktplein. Een gebouw dat letterlijk als het
‘gemiddelde’ van zijn context kan worden gezien.
Het gebouw zou hiermee als levensgrote gimmick kunnen worden bestempeld, zij het
niet dat Maas met zijn gebouw kritische vragen wil opwerpen over retro-architectuur. Hij
bevraagt hiermee de houding die kan worden ingenomen om aan het populisme te tegemoet
te komen. In het kader van de oplevering van de Glazen Boerderij in januari 2013, heeft
Maas als gastconservator van het nabijgelegen Museum Jan Heesterhuis een tentoonstelling
ingericht met de titel WAAR?! context. Bij de ingang van de tentoonstelling hing een pamflet
waarop Maas een aantal vragen heeft geponeerd. Vragen die bij hem opkwamen tijdens
het ontwerpen van de Glazen Boerderij: Is er zoiets als context? Wat doet de omgeving?
Is er sprake van contextuele architectuur? En wat is waar? Wat is echt, wat is authentiek?
Wanneer cliché? Wat is dan origineel, wat is dan nieuw? Het antwoord ziet Maas in de Glazen
Boerderij zelf. Althans, dat vermoed hij. (Maas, 2013)
Door de begrippen waar en context met elkaar in verband te brengen, heeft Maas de
meest actuele stand van het contextdebat weten te duiden. Hij snijd namelijk niet alleen
de discussie aan over retro-architectuur aan. Hij ondervraagt namelijk de onderliggende
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laag die hierbij hoort. Mensen willen bepaalde beelden consumeren. Bestaande beelden die
voortkomen uit de heersende lifestyle. Kunnen deze beelden zomaar gekopieerd worden?
Vanuit het koppelen van de begrippen ‘waarheid en context’ is Maas hiernaar op zoek
gegaan. Dat deed hij zowel in zijn gebouw als in de tentoonstelling die hij heeft ingericht en
waarin hij ook andere werken van MVRDV aanhaalde. In de manier waarop MVRDV een
antwoord probeert te vinden op dit kopieergedrag, ligt ook het nog ongepubliceerde boek:
Copy-Paste van de aan MVRDV gerelateerde The Why Factory ter inzage. Daarnaast hebben
de internationaal werkende kunstenaars Jeanne van Heeswijk, Jeroen Kooijmans en Hester
Oerlemans een bijdrage geleverd aan de tentoonstelling. Met de tentoonstelling concludeert
Maas -overeenkomstig collega’s Dam en van Gameren- dat retro de wens van de burger is,
waardoor er steeds vaker wordt gekopieerd. Hij vraagt zich af of dit kopieergedrag daarmee
niet de experimenteerdrang en de nieuwsgierigheid van de architectuur doodt. Wil de burger
inderdaad het ‘oude’ beeld consumeren, en mag dat dan op een moderne manier?
De ‘moderne manier’ die Maas in Schijndel met zijn Glazen Boerderij heeft toepast,
wordt op de website van het museum Jan Heesterhuis als hypercontextueel omschreven.
Evenals op andere architectuurplatforms als ArchiNed.nl en Architectuur.ORG. De Glazen
Boerderij als een hypercontextueel gebouw. Het antwoord op de vraag waar deze term is
ontstaan, zij het in de media of bij MVRDV zelf, is niet duidelijk. Maas zelf gebruikt de term
in ieder geval niet op de tentoonstelling.
Maar stel je het voor: Een ‘hypercontextuele stroming’, die kritisch reageert op het werk
van ‘de nieuwe traditionalisten’, zoals dat onder andere door Ibelings en Van Rossem in hun
boek De Nieuwe traditie beschreven word. Een ‘stroming’ die in navolging van het Kritisch
Regionalisme van Frampton in de jaren tachtig en negentig, eveneens een synthese zoekt
tussen het verenigen van tegenstellingen. Van traditionele beelden en moderne technieken
zoals Maas in zijn tentoonstelling zelf zegt. Er zou dan echter een groot verschil bestaan
met dit Kritisch Regionalisme. Frampton probeerde namelijk tegenwicht te bieden aan de
prioriteit die werd toegekend aan het beeld. Dat deed hij door middel van het uitbreiden van
de visuele ervaringen in de architectuur. Maas richtte zich in Schijndel juist op de kracht van
het beeld.
Maas heeft met zijn boerderij en zijn tentoonstelling willen doen bevestigen dat ook in
contextuele architectuur het teken boven de ruimte is gaan gelden. Althans, in een overgroot
deel van deze architectuur, vooral als deze zo expliciet ingaat op de wensen van de burgers.
Hij heeft dit nog duidelijker weten te verbeelden als Robert Venturi en Denise Scott
Brown de situatie in Las Vegas uitlegden met de welbekende termen ‘duck’ en ‘decorated
shed’. Maas zijn ontwerp voor de Glazen Boerderij kan namelijk het beste worden
omschreven als een combinatie van beide woorden. De Glazen Boerderij als de ‘decorated
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34 en 35. Stadshart Zaandam.
Stedenbouwkundig plan van Soeters
Van Eldonk architecten (2001-2015)
als een herinterpretatie van de
ontstaansgeschiedenis van Zaanstad. De
kenmerken van de locale architectuur zijn
op een ongegeneerd populistische wijze
toegepast.
36 en 37. Landgoed Skoatterwâld
Heerenveen. Soeters Van Eldonk
architecten (1997-2002)
De uitvergrote witte zwanen op het dak
verwijzen naar de traditionele ûleboarden
op de Friese boerderijen.
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38. Avondbeeld van de Glazen Boerderij in Schijndel, Winy Maas
& MVRDV (2013). Het volume van de boerderij is kenmerkend
voor de boerderijen uit de Schijndelse omgeving
39. Gevelfragment van de ‘dunste’ boerderij van Nederland: 2cm.
40. De boerderij is opgetrokken uit glazen panelen, beplakt met
de ‘gemiddelde’ Schijndelse boerderij.
41. Symbolen van Venturi’s theorie over de ‘duck’ en de
‘decorated shed’. Kan de Glazen Boerderij gezien worden als de
‘decorated duck’?
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duck’. Hij heeft zowel de stereotype vorm van de Brabantse stolpboerderij gezocht, als
het gemiddelde teken van deze boerderij. In Las Vegas werden de ‘duck’ en de ‘decorated
shed’ ingezet om aan de populistische cultuur van de jaren zeventig te beantwoorden. In
tegenstelling heeft Maas deze instrumenten in Schijndel in de eerste plaats ingezet in de
behandeling van de context.
Maas heeft echter wel zorgvuldig gekozen om juist de rol van het uiterlijk te
gebruiken in deze behandeling. Want ook hij was zich er van bewust dat om hiermee een
zo duidelijk mogelijk antwoord te geven op de vraag van de burgers. De vraag van de
consument. Maas stelt zelfs dat de Glazen Boerderij eigenlijk niet meer dan een beeld is. Met
niet meer dan 2 centimeter dik, het dunste gebouw van Nederland. En niet zonder reden.
Want volgens Maas vormt het gebouw een onderdeel van een generatie waar alles ‘beeld’
geworden is. Waar ons leven gedomineerd wordt door schermen en waar het virtuele reëel
is geworden. En waar het virtuele met de Glazen Boerderij nu ook een gebouw is geworden
(Maas, 2013).
De vraag om Maas zijn handelingswijze van de context in Schijndel voor lief te nemen
komt aan het einde van deze paragraaf op. Getuige de constateringen van achtereenvolgens
Sitte, Venturi, Frampton, Soeters en Maas lijkt er geen ontkomen meer aan te zijn. Ontkomen
aan de aandacht die uitgaat naar het uiterlijk als men zich bezig houd met contextuele
architectuur. Begrijp me niet verkeerd, ik twijfel niet aan de rol van het uiterlijk in de
architectuur. Maar kunnen we er ten minste niet even aan ontsnappen wanneer het begrip
context aan bod is? Om te zien of er bij het begrip context nog meer speelt, dat vergeten blijkt
te zijn? Of moeten we ons er nu al aan conformeren, en evenals Maas deze beeldentaal op een
‘hypercontextuele’ wijze doorvoeren? Inderdaad, een haast onmogelijk debat dat daarmee
is ontstaan. Kunnen we hier nog aan ontkomen? En waar moeten we het dan zoeken? Dat
antwoord kan nog wel eens verrassend dichtbij liggen!
2.6 Contextuele architectuur moet gewoon goed zijn!
In de inleiding van dit hoofdstuk werd allereerst met verbazing gesproken over de
constatering dat het contextdebat van tegenwoordig als moeizaam zou worden ervaren. Deze
verbazing werd gevoed nadat het eerste hoofdstuk met het stadsvernieuwingsproject van Paul
de Ley en Jouke van den Bout op het Bickerseiland heeft doen aantonen de context zich juist
in zoveel opzichten binnen de architectuur kon weerspiegelen. Door het contextdebat van de
afgelopen decennia nauwkeurig te bestuderen, is er in dit hoofdstuk gezocht wat de positie
van het huidige debat is, en of deze inderdaad zo moeizaam blijkt te zijn. En dat leverde een
verrassende uitkomst op.
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Want vanuit de chronologische beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen binnen
het debat is het duidelijk geworden dat het begrip context recentelijk weer aan aandacht heeft
gewonnen. Maar tegelijkertijd wordt het steeds onduidelijker waar het nou over gaat als men
over de context spreekt. In Schijndel trok Maas een soortgelijke conclusie. Hij vroeg zich
tijdens de tentoonstelling zelfs af of er nog zoiets als context bestaat. Er wordt enkel nog in
termen van beeld gesproken. Waar? Echt? Nep? Retro? Maas stelde op zijn tentoonstelling
dan ook dat we in een generatie leven waarin alles beeld is geworden. Zo ook is het begrip
context nu ‘beeld’ geworden. En zo ook is het ook debat over de context een debat over
‘beeld’ geworden. Als er tegenwoordig over context word gesproken, dan gaat het over
uiterlijkheden. Althans, bij het grote gros van de mensen. Vooral ook zij die niet direct een
relatie met het architectendiscours hebben. De architectonische beeldenstroom lijkt namelijk
te worden ingezet als marketingtool, inspelend op de maatschappelijke trends om zodoende
een lifestyle te geworden.
In deze beeldenstroom hoor je termen langs komen als: echt, nep, origineel, waar en
authentiek Termen die handelingen over het beeld bevragen, en geen handelingen over de
context. En juist hier verliezen mensen zich in de huidige discussie die voor een contextdebat
door moet gaan. Gezien dit contextdebat zich op dit moment vooral met uiterlijkheden bezig
houd, beperkt de discussie zich eveneens tot de terminologie die aan deze uiterlijkheden
verwant is. Het debat laat zich –voor een groot deel- afwenden van datgeen waar het in
de opvatting van de context nog meer, en vooral over kan gaan. Er zou namelijk evenwel
over programmatische bruikbaarheid, culturele gelaagdheid, continuïteit en sociale ruimte
kunnen worden gesproken.
Jacob Voorthuis waarschuwde onlangs in zijn essay NEP = NEP (2013) voor de wijze
waarop het begrip ‘nep’ bestaat. Niet dat het bestaat, maar onder welke voorwaarden het
bestaat. Het begrip nep dat evenwel in het rijtje woorden van Maas voorkwam op zijn
tentoonstelling in Schijndel. Het woord had hier een belangrijke lading omdat ermee het
kopieergedrag en de wens naar oude beelden werd ondervraagd. Bij velen komt in dit
geval namelijk de zin: ‘Dit gebouw is nep’ naar voren. Volgens Voorthuis levert deze zin
echter al bij voorbaat al een lastige, zo niet onmogelijke discussie op. Want bestaat er dan
wel een ‘echt gebouw’? En maakt het überhaupt uit als een gebouw nep is? Voorthuis wist
in zijn essay namelijk aan te geven dat ‘nep’ ook zijn werking in de realiteit heeft. In zijn
‘hervormingswoede’ heeft Voorthuis duidelijk willen maken dat het woord nep conversaties
op het verkeerde pad zet: ‘Voer het woord af, het is een afleidingsmanoeuvre van waar het
ontwerpen eigenlijk om zou moeten gaan. Architectuur moet GOED zijn’ (Voorthuis, 2013).
Met goed bedoeld Voorthuis in dit geval: goed bruikbaar op allerlei gebruiksniveaus en
daardoor vooral iets wat we om ons heen willen hebben. Goed in de architectuur betekend

81

volgens hem ook: “Weten hoe je de techniek van het bouwen in dienst stelt van de productie
van de sociale ruimte.” (Voorthuis, 2013)
Met het bespreken van het begrip ‘nep’ heeft Voorthuis het gevaar aangewezen waarop
de aandacht van het eigenlijke onderwerp wordt afgeleid. Deze afleiding en dit gevaar
bedreigd ook het huidige contextdebat. Voorthuis geeft op dogmatische wijze een aantal
bedoelingen mee aan ‘goede’ architectuur. Zou er ook een zogenaamd ‘hervormingsdogma’
op te stellen zijn die de opvatting en omgang van de context in de architectuur weet te
beschrijven? Dan moeten we in de eerste plaats voorbij aan het beeld. Voorbij het beeld en
de terminologie die daarmee samenhangt. Als we terugblikken naar de inleiding lezen we
dat Peter Thule ons tijdens zijn congres ‘the complexity of the ordinary- context as a key for
architectural strategies’ al in 2008 een voorzet heeft gegeven. Want volgens hem moest er
gezocht worden naar een verruimde kennisname van het begrip. Vooral door te kijken naar
de bredere culturele, intellectuele en programmatische condities van de context. Condities
die niet direct in beelden te vatten zijn. Maar hoe zijn ze dan wel te vatten? Het antwoord op
deze vraag ligt verrassend dichtbij. Hoe dichtbij? In het project van Paul De Ley en Jouke van
den Bout op het Bickerseiland, zoals deze in het eerste hoofdstuk besproken is. Dit project
heeft namelijk iets laten zien wat veel andere mensen over het hoofd hebben gezien in het
maken van contextuele architectuur, en dat nu nog steeds doen.
Paradoxaal genoeg waren het juist zij die de modernisten met hun experimenteerdrang
afvielen, die één ding vergaten: Leren van het verleden! Hoe? Dat zal in het concluderende
hoofdstuk duidelijk worden.
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Voorbij aan het beeld, terug naar de ruimte
Wat context nog meer kan betekenen in het huidige
architectuurdiscours!

‘Door te leren van het verleden’. Met deze zin sloot het vorige hoofdstuk af om hiermee
een cryptisch antwoord te geven op de vraag die ingaat op welke wijze de context in het
huidige- en toekomstige architectonisch ontwerp kan worden ingezet. Een vernieuwende
wijze die voorbij gaat aan de uiterlijke beeldtaal en zich richt op andere contextuele condities.
Want ook met intellectuele, programmatische en culturele condities lijken contextuele
karakteristieken van een plek in het ontwerp te kunnen worden opgenomen. Tenminste, dat
meende ik bij de voorbereiding van het schrijven van deze scriptie. Hoe ik daarbij kwam?
‘Door te ruiken aan het verleden’. In de confrontatie met het eerste stadsvernieuwingsproject
van Paul de Ley en Jouke van den Bout op het Bickerseiland dacht ik namelijk contextuele
elementen te herkennen die duidelijk voorbij gingen aan de beeld- en vormtaal van de
omgeving. Daarentegen werden zowel lokale als algemene programmatische en culturele
elementen ingezet om de context op verschillende wijzen in zowel beeld maar vooral ook
in ruimte te vatten. En vanuit dit ‘ruiken aan het verleden’ werd mijn interesse gewekt om
me in het huidige contextdebat te gaan verdiepen. Een debat dat mij overigens al enige tijd
bezighield en waarin ik zoekende was naar een eigen houding. In een recente uitgave van
het tijdschrift OASE kwam ik daarbij twee opmerkelijke quotes tegen. Er werd gesteld dat
het huidige contextdebat als moeizaam zou worden ervaren (Van den Heuvel, 2008), en dat
dit huidige debat zich op dit moment vooral met uiterlijkheden bezig houdt (Wang, 2008).
Nadat ik het project van De Ley en van den Bout had gezien verbaasden deze uitspraken mij
in zekere zin. Maar tegelijkertijd deelde ik mijn mening met de auteurs van het tijdschrift
OASE. Zij het dat mijn mening eerder als commentaar op dit huidige debat bestempeld kon
worden.
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Daarom heb ik mezelf bij de opstart van dit theoretisch onderzoek de vraag gesteld of,
en hoe het huidige, zo moeizaam ervaren contextdebat nog ruimte laat voor invalshoeken
die zich niet (uitsluitend) met het uiterlijk bezighouden. Een tweeledige kwestie die hiermee
aan de ene kant in wist te gaan op de vraag wat het debat zo moeizaam zou maken. Aan de
andere kant werd de vraag gesteld welke contextuele middelen naast die van het uiterlijk nog
meer geschikt zouden zijn in het hedendaagse ontwerp. Om zodoende te zoeken naar een
nieuw en ‘verlicht’ debat, met een verruimde opvatting van het begrip context. De zoektocht
naar contextuele middelen is in het eerste hoofdstuk ingeleid door het project van De Ley
en van den Bout op een nauwkeurige wijze te onderzoeken. Aansluitend is in het tweede
hoofdstuk de geschiedenis van het contextdebat in kaart gebracht en werd de huidige stand
opgemaakt. Hieruit werd duidelijk dat het huidige debat zich inderdaad op uiterlijkheden is
gaan richten. En dat het debat over de context in feite een debat over beeld is geworden. Maar
dat laat de rest van de onderzoeksvraag nog grotendeels onbeantwoord. Want wat maakt dit
huidige debat, waar het dan ook precies over mag gaan, zo ingewikkeld? En nog belangrijker:
waar en wat zijn die nieuwe invalshoeken die het nieuwe debat kunnen vormen? Het klinkt
als een cliché, maar het gecombineerde antwoord op deze hoofdvragen ligt zoals gezegd in
het ‘leren van het verleden’.
3.1 Leren en combineren!
De beschrijving van de ontwikkelingen binnen het contextdebat heeft in het vorige
hoofdstuk duidelijk gemaakt dat er drie kenmerkende periodes in dit debat te onderscheiden
zijn. In de desbetreffende periode binnen de geschiedenis van het contextdebat heeft het
begrip ‘context’ een bepaalde waarde of betekenis gehad. Een betekenis die zich steeds
bijstelde aan de geldende tijdsgeest. Zo ging het een halve eeuw geleden over continuïteit van
het stedelijk weefsel, terwijl het tegenwoordig over het gevelbeeld gaat. Op zichzelf is deze
verschuiving in betekenis niet erg opmerkelijk. Logisch zelfs, gezien de tijden veranderen.
Maar het overgrote deel van het architectuurdiscours is vergeten de betekenissen
uit de voorgaande fasen mee te nemen. En dat is vreemd, juist omdat de figuren binnen
het debat het begrip context veelvuldig gebruikten om de modernistische handelingen in
de architectuur af te kunnen vallen. Handelingen die gekenmerkt werden als een verzet
tegen traditionele opvattingen om zich zodoende te richten op vernieuwing. Maar in de
verschillende fasen van het contextdebat zijn deze modernistische handelingen ook terug te
vinden. Het begrip context kreeg steeds een nieuwe betekenis, waarbij de bestaande betekenis
bewust of onbewust werd gemeden. Juist dat lijkt ervoor te hebben gezorgd dat het huidige
debat zo moeizaam is geworden. Want in de hoofdzaak wordt er nu alleen over de rol van het
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beeld gedebatteerd, terwijl het begrip zoveel meer kan betekenen. Daarom is het goed om te
luisteren naar Jacob Voorthuis, die waarschuwt dat de terminologie omtrent het begrip beeld
vaak afleid van datgene waar het nog meer over kan gaan. Waar het in het bijzonder over
moet gaan in de (contextuele) architectuur: het produceren van ruimte.
Om architectonische ruimte te scheppen waarin contextuele kenmerken zijn
opgenomen, moeten ook de betekenissen van het begrip context uit de voorgaande fasen
van het debat er bij worden gehaald. Want met het combineren van de verschillende
betekenissen van de context kan architectuur gemaakt worden die op verscheidene wijzen
reageert op de context. Zowel in ruimte als in beeld. Van het grootste tot het kleinste
schaalniveau. Dat deze verschillende betekenissen uitstekend te combineren zijn, bleek uit
het stadsvernieuwingsproject van De Ley en van den Bout op het Bickerseiland. Zij lieten
zien dat het mogelijk was om de lading van het begrip context op te rekken. Hetgeen juist
ook nu noodzakelijk is om het huidige, krampachtige debat te kunnen verlichten.
Met het benoemen van de belangrijkste thema’s uit de drie verschillende fasen van het
contextdebat zullen nieuwe invalshoeken inzichtelijk worden met betrekking tot het maken
van hedendaagse contextuele architectuur.
3.2 Het oprekken van de context. Het bundelen van de verschillende fasen uit het debat.
De context beperkt zich niet tot de projectlocatie.
Om het huidige en toekomstige contextdebat te kunnen verlichten, moet er allereerst
een veelvoorkomende misvatting uit de weg worden geruimd. De misvatting dat de
context gelijk zou staan aan de uiterlijke karakteristieken van de projectlocatie, zoals de
verkavelingspatronen of de stedenbouwkundige structuur. Maar de context hoeft zich
geenszins tot de kavel te beperken. Wanneer dit beseft wordt, dan is de eerste nieuwe
invalshoek gevonden in het verruimen van het contextdebat.
Deze constatering is ingegeven door projecten uit de eerste fase van het contextdebat.
Terwijl de Italiaanse Tendenza beweging hoofdzakelijk zocht naar continuïteit van de
stedelijke structuur, waren het De Ley en van den Bout die deze zoektocht uit wisten te
breiden in het vinden van continuïteit van programmatische- en maatschappelijke aspecten
en met behulp van deze aspecten hebben zij de definitie van het begrip context weten
op te rekken. Zij hebben succesvol aangetoond dat de context van een gebouw verder
rijkt dan haar kavel of buurt en zich daarbij niet slechts richt op de architectonische en
stedenbouwkundige vorm.
Het herkennen van uiteenlopende contextuele kenmerken is van belang wanneer men
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contextuele ontwerpmotieven zoekt. Evenals het bewustzijn van de verhouding van de
gradaties tussen de context en de plek. Het concentrische schema van Andrea Deplazes in
het boek Constructing Architecture: materials, processes, structures (2008) laat zien dat het
begrip context in nauw verband staat met de plek, en het plangebied. Maar dat het begrip
zich daarnaast bevind op het raakvlak met programmatische, culturele en sociale elementen.
Juist in de dialoog tussen de morfologische en programmatische karakteristieken uit
de verschillende schaalniveaus kan de inhoud van het begrip context worden opgerekt:
de dialoog die ingaat op het nieuwe en het bestaande. Het vreemde en het vertrouwde.
De kavel en de stad. De dialoog tussen de schaalniveaus van de context geeft daarmee een
aanleiding om te experimenteren met het nieuwe, in plaats van het kopiëren van het oude.
Zowel de experimenten naar vorm, programma en structuur kunnen zodoende een rijke
betekenisdrager worden voor het ontwerp waarin de context op al deze lagen is verweven.

42
42. Concentrisch schema
van Andrea Deplazes waaruit
de gradaties tussen context
en kavel duidelijk worden.
Context ligt dichter bij de
programmatische aspecten.
Heeft hier raakvlakken mee.
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Contextuele kenmerken kunnen zich ook in ruimte weerspiegelen.
Een andere misvatting –voor zover het als misvatting mag worden aangerekend- heeft
betrekking op de gedachte dat contextuele architectuur zich hoofdzakelijk met het uiterlijk
van het ontwerp bezig houdt of kan houden. Contextuele kenmerken kunnen ook in ruimte
weerspiegeld worden. Dat de context door middel van gebaren in gebouwen wordt verweven,
brengt ons terug naar de tweede fase van het contextdebat, toen er een culturalistische
omslag binnen het discours plaatsvond. Als gevolg van deze omslag kreeg het begrip context
een minder formele lading en zocht iedereen naar eigen, vaak meer triviale manieren om
contextuele aspecten in gebouwen te verweven. Een veel gehanteerde wijze had daarbij
betrekking op het bricoleren van gebouwen met verwijzingen naar historische gebouwen en
stijlkenmerken. Een houding die zich zoals gezegd hoofdzakelijk op het uiterlijk richtte.
Maar het kan ook anders, zoals ook De Ley en van den Bout hebben laten zien. Zij
brachten de culturele aspecten van de context namelijk ook in verband met de ruimtelijke
vormgeving. Iets waar we juist in het huidige contextdebat van kunnen leren omdat het
begrip context tegenwoordig nauwelijks meer gerelateerd wordt aan het begrip ruimte.
Terwijl juist de ruimte bij uitstek een middel is om ‘goede’ architectuur te maken, zo stelde
Jacob Voorthuis in het vorige hoofdstuk. Waarom zouden we in de productie van deze ruimte
de context dan niet willen weerspiegelen? Waarom zouden we ons willen beperken tot de
gevel?
Maar hoe vatten we de contextuele karakteristieken in ruimte? Dat kan door kenmerken
uit de eerste en de tweede fase van het contextdebat te combineren. Vanuit ‘de eerste fase’
ontstaat aan de hand van een ruimtelijk concept een structuur, die bepaalde kenmerken van
de context in zich kan opnemen. De structuur moet echter nog verder worden ingevuld en
met deze invulling kunnen de contextuele kenmerken in ruimte worden benadrukt. Een
diepe woning wordt bijvoorbeeld pas echt diep als je van de ene kant naar de andere kant
kunt kijken, zonder onderbrekingen van wanden.
Daar waar de eerste fase met het zoeken naar een bepaalde continuïteit van programma’s
en morfologische structuren een formeel karakter kent, daar is de ‘tweede fase’ van
informelere aard. De productie van ruimte is dan wel gericht op een doeltreffende en
voordelige manier van organiseren. De ruimtelijke ervaringen kunnen echter op een meer
triviale, narratieve wijze tot stand komen. Afgeleid uit het lokale vernaculair, waarbij gekeken
kan worden naar historische en culturele eigenheden. Net als de postmodernisten hun
gevels samenstelden door middel van verwijzingen naar historische gebouwonderdelen en
stijlkenmerken. Zo kan ook de ruimte worden samengesteld en een ruimtelijke ervaring
worden vormgegeven.
Het bricoleren van ‘algemene’ ruimten naar plaatsspecifieke ruimten kan worden

89

ingegeven door tal van ontwerpinstrumenten. Een bepaalde vorm, maat of schaal van de
ruimte bijvoorbeeld. De wijze waarop er met licht wordt omgegaan. Een materialiteit en
textuur van de ruimte die refereert aan de lokale context.
Om de context te weerspiegelen in de ruimte gaat het erom dat er nieuwe ruimtelijke
ervaringen worden gecreëerd die associaties oproepen met de bestaande context. Dat kan
letterlijk of figuurlijk, op een directe of een indirecte manier.
Met het combineren van de verschillende betekenissen die het begrip context
heeft gehad, wordt nu al duidelijk dat er een rijke inzetbaarheid ontstaat. Er wordt een
samengestelde trap gecreëerd die in staat is om de context te vertalen in zowel vorm als
ruimte. En dat terwijl de focus tegenwoordig vaak alleen ligt op de laatste trap die dit rijtje
zou afmaken: het beeld.

43
43. Interieurbeeld van eigen
ontwerp voor een woning op het
Bickerseiland. De diepte van
de bebouwingsstrook wordt in
de woning versterkt door een
doorzicht over hele lengte te
maken.
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De context richt zich op het beeld, en gaat daaraan voorbij!
In een interview gaf de hedendaagse traditionalist Sjoerd Soeters aan dat hij in zijn
architectuur eigenlijk op zoek is naar het oude, of nieuwe vernaculair, waarbij dingen
weer ‘gewóón’ kunnen zijn. Maar dat hij dat in deze tijd merkwaardig genoeg alleen nog
maar voor elkaar kan krijgen door het zo expressief te doen dat iedereen zegt dat er iets
bijzonders gebeurd (Idsinga, 2009). Met de ongegeneerd populistische architectuur die
zodoende ontstaat, maakt Soeters duidelijk waar het in het huidige contextdebat over
gaat. Het beantwoorden aan het populisme door het verschaffen van beelden en tekens die
aansluiten bij de lifestyle van het gegeven moment. Dat mensen deze beelden zo graag willen
consumeren wordt benadrukt door Winy Maas met zijn ontwerp voor de Glazen Boerderij en
de bijbehorende tentoonstelling die hij inrichtte. Met de aandacht die naar zijn provocerende
ontwerp uitging, maar vooral ook met de overwegend positieve reacties die mensen hebben
op projecten als die van Soeters, kan de belangrijke rol die het gevelbeeld in de architectuur
speelt niet ontkent worden.
Ook in het huidige en toekomstige debat over de context moeten we ons hiervan
bewust zijn. Tegelijkertijd moeten we echter niet menen dat het gevelbeeld per definitie het
enige of meest prominente instrument is in de hedendaagse behandeling van de context
tegenwoordig. Ook al beweert Soeters dat het tegenovergestelde vaak geldt. Het beeld
kan -en hoort in feite- tot stand komen in samenwerking met de ruimtelijke structuur die
ontstaat wanneer als men de contextuele betekenissen uit de eerste twee ‘fasen’ van het debat
combineert. Hiermee krijgt het beeld een andere rol. Een nieuwe rol, maar zeker niet een rol
die onbelangrijker zou zijn dan de rol die tegenwoordig aan het beeld wordt toegekend.
In deze nieuwe rol wordt het beeld namelijk in staat gesteld om zowel te verhalen over
de karakteristieken van de omgeving, maar ook om te verhalen over de architectonische
ruimte. Door een selectie te maken van kenmerken die zich richten op de continuïteit
van bestaande gevelkarakteristieken, blijft er ruimte over voor de introductie van nieuwe
elementen. Met deze elementen kan er worden verhaald over het ruimtelijk gebruik van het
gebouw. De ruimte waarin zowel de lokale context, als de bredere context al zit verweven.
Het ambigue gevelbeeld dat ontstaan, kan op deze wijze de verschillen en overeenkomsten
tussen de bestaande en nieuwe bebouwing bloot te leggen.
Het kopiëren of refereren van of aan het bestaande is tegenwoordig logischerwijs
gebruikelijk en vaak doeltreffend bij het ontwerpen van het gevelbeeld. Net als het luisteren
naar wat men (de consument) wil. Maar het is van groot belang om te blijven experimenteren
en dat kan alleen als er selectief wordt gekopieerd. Selectief wordt geluisterd. Want juist het
experiment zorgt er namelijk voor dat er in het gevelbeeld speelruimte overblijft. En die
kan worden ingezet om de voorbijganger te introduceren met de contextuele kenmerken
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die in het gebouw aanwezig zijn. Hierbij kan de architect gebruik maken van verschillende
middelen, zoals de gevelcompositie, het gevelritme of de in de gevel aanwezige elementen.
Met de transformatie van deze middelen kunnen algemene elementen plaatsspecifiek worden
gemaakt. Hiermee ontstaat een dialoog tussen de bredere context en de lokale context. De
bestaande bebouwing en de nieuwe bebouwing. Het verleden en het nu. Het hele spectrum
aan betekenissen van het begrip context kan zodoende in de gevel bij elkaar komen. Juist
daarom is het gevelbeeld zo belangrijk. Want hiermee maakt het gevelbeeld de combinatie
van de verschillende fases uit het contextdebat inzichtelijk, en waarin gezamenlijk gezorgd
wordt voor een nieuw gebruik van de context in het architectonisch ontwerp. Van dit
ontwerp maakt de gevel deel uit. Samen met de architectonische ruimte.
Het gebruik van zowel het beeld, als de ruimte kan helpen om terug te keren naar
‘gewone’ contextuele architectuur. Architectuur zonder expressieve gevels die aan het
populisme beantwoorden. Als Soeters zijn aandacht van de gevel enigzins verlegt naar de
ruimte, dan zou ook hij daar volgens mij zeker toe in staat kunnen zijn.
3.3 Het huidige debat opnieuw bekeken: context wordt intertekst
De vorige paragraaf heeft laten zien dat er op een vernieuwde wijze contextuele
architectuur gemaakt kan worden als men de verschillende betekenissen van het begrip
context met elkaar weet te combineren. Om de context zowel in ruimte als in beeld te
vertalen. De vraag die hierbij overblijft, is de roep om een gedetailleerde handleiding, waarin
wordt beschreven hoe de verschillende betekenissen aan elkaar gelinkt worden om zodoende
automatisch een contextueel architectonisch object te genereren. Echter zal deze handleiding
uitblijven. Het is namelijk geenszins het doel om in navolging van de Italiaanse architecten
uit de Renaissance een nieuw traktaat op te stellen die ingaat op een universele werkwijze
voor het maken van ideale contextuele architectuur.
Integendeel, want contextuele architectuur zoals deze in de vorige paragraaf is
voorgeschoteld, zal namelijk worden gedomineerd door poëtische en narratieve elementen.
Het probeert verhalen te vertellen over het verleden en het heden. Over vreemde en
vertrouwde objecten en over de verhouding tussen de plek en de stad. In zijn boek ‘De
architectuur van het geluk’ (2006) beschrijft Alain de Botton dat onze belangstelling voor
gebouwen over het algemeen net zozeer wordt bepaald door hetgeen ze ons vertellen als de
manier waarop ze hun concrete functies vervullen. Dat lijkt in het bijzonder te gelden voor
de contextuele elementen van het ontwerp. Want om de verschillende contextuele elementen
aan de voorbijganger duidelijk te maken, moet er over verhaald worden. Zowel in ruimte
als in beeld. Dat kan volgens De Botton doordat gebouwen met behulp van citaten tot ons
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spreken en hieruit associaties worden opgeroepen.
Een manier om de verschillende contextuele verhalen te bundelen biedt een veel
gunstiger en bruikbaarder alternatief ten opzichte van de ‘contextuele handleiding’. Om de
verschillende ‘trappen’ waarop de context in het huidige ontwerp kan worden ingezet te
combineren, kan de architect namelijk een verhaal opbouwen op basis van intertekstualiteit.
Een intertekstueel verhaal bevat nieuwe tekst waaraan echo’s van andere teksten zijn
toegevoegd. Het weefsel van de nieuwe tekst is beïnvloed door andere teksten.
Het begrip dialoog is in de voorgaande paragraaf vaak naar voren gekomen. In de
manier waarop er gezocht kan worden naar nieuwe structuren die zorgen voor continuïteit
van de programmatische en morfologische context. Maar ook in de wijze waarop culturele
eigenheden binnen deze structuren in ruimte uit kunnen worden gedrukt en de wijze waarop
het gevelbeeld wordt gecomponeerd. Op al deze schaalniveaus van het ontwerp wordt er
de dialoog gezocht tussen de bestaande elementen en het nieuwe ontwerp. Er wordt niet
gekopieerd, maar geëxperimenteerd. Er wordt gezocht naar een nieuw verhaal die echo’s
bevat van bestaande verhalen. Contextueel ontwerpen wordt zodoende intertekstueel
verhalen.
Binnen elk ontwerp kan het nieuwe verhaal verschillende contextuele echo’s
bevatten. Echo’s op grote schaal, die betrekking hebben op de vorm, het programma of
de karakteriserende ruimten. Maar ook echo’s op de kleinste schaal, die verhalen over
kenmerkende gevelelementen of onderdelen. Vanuit deze echo’s ontstaan contextuele citaten
in het nieuwe ontwerp. Welke citaten dat zijn, dat hangt van het individuele ontwerp af, en
daarom is er geen ‘universele handleiding’ te schrijven. Het ene ontwerp vraagt namelijk
om meer citaten dan de ander. Bij het ontwerp in de historische binnenstad zijn er meer
verhaallijnen aanwezig om uit te putten dan bij een ontwerp in een nieuwe VINEX wijk.
Voor de een vraagt het ontwerp van een grachtenpand om directere citaten dan een ontwerp
van een woonboerderij op het platteland waarbij indirecte citaten kunnen voldoen. Maar dat
kan voor de ander precies andersom zijn.
Er zijn legio verschillende manieren om nieuwe architectonische verhalen te maken
op basis van contextuele citaten. Maar één ding zouden deze nieuwe contextuele verhalen
gemeen moeten hebben. Het verhaal zou als een boek moeten worden opgebouwd. Een
boek dat bestaat uit een inhoudelijk verhaal en een herkenbare kaft. Zodoende wordt de
context zowel in ruimte als in gevelbeeld verweven. Juist door de context ook in de inhoud
te vertalen en te verhalen, wordt de aandacht van het huidige contextdebat weer teruggeleid
naar hetgeen het in de eerste plaats voor de architect om draait: het produceren van ruimte.
Het inzetten van de kaft als directe metafoor van de gevel zou gezien de verscheidenheid
aan opvattingen enigszins gevaarlijk zijn. Want is er altijd een voor- en een achterkant? Waar
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bevindt zich de rug of wat als de kaft niet meer is dan een textiele ‘dust jacket’? Toch zou de
gevel binnen het contextuele ontwerp een rol moeten vervullen die de meeste kaften ook
op zich nemen: de voorbijganger te stimuleren en te introduceren in de ervaring van het
contextuele verhaal. Het intertekstuele verhaal.
Daarmee gaat het aan het eind van dit theoretisch onderzoek wederom over het
uiterlijk. Iets waar het huidige contextdebat zich ook nadrukkelijk mee bezighoud. Maar
met het belangrijke verschil dat het uiterlijke gevelbeeld in relatie met de inhoud van het
gebouw behandeld wordt. Soeters lijkt dit noodzakelijkerwijs niet te doen. Maas deed het
opzettelijk door alleen een gevel te ontwerpen voor de Glazen Boerderij. Maar De Ley en van
den Bout gaven in de jaren zeventig al aan hoe het huidige contextdebat van deze uiterlijke
discussie kan afwenden. Context kan worden vertaald in zowel beeld als in ruimte. De
stadsvernieuwing uit de geschiedenisboeken? Het zou ongetwijfeld voor een aantal projecten
gelden. Maar alleen als deze lege plekken worden ingevuld door het project van De Ley en
van den Bout op het Bickerseiland!
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De conclusies in het laatste hoofdstuk hebben input gegeven in het opstellen van een
manifest voor contextuele architectuur die voorbij gaat aan het beeld. Het manifest wordt in het
tweede boek behandeld, maar de belangrijkste elementen zijn dus ook in dit boek opgenomen.
Het manifest vertelt hoe een ‘intertekstueel’ boek kan worden opgebouwd om tot nieuwe
contextuele inpassingen te komen. Naast de rol die het theoretisch onderzoek speelt bij het tot
stand komen van dit manifest, is het ontwerpend onderzoek (boek II red.) van evengroot belang.
Daarmee heeft het ontwerpend onderzoek ook de conclusies van dit theoretisch onderzoek
ook in zekere zin beïnvloed. De conclusie om de verschillende betekenissen van het begrip
context te combineren om zodoende tot een vernieuwde wijze van contextuele architectuur
‘bedrijven’ is namelijk vooral ingegeven door het maken van ontwerpen voor een drietal
inbreidingsprojecten op de Westelijke eilanden. Dezelfde plek als waar De Ley en van den Bout
in de stadsvernieuwingsperiode hun kenmerkende inpassingen ontworpen.
In de ontwerpen heb ik kunnen experimenteren met de bevindingen uit het theoretisch
onderzoek. In hoeverre werken bestaande, of nieuw geformuleerde strategieën om
architectonische objecten een relatie met de context aan te laten gaan? Waarin kun je de
betekenis van het begrip context zoeken, en hoe kunnen deze betekenissen gecombineerd
worden? Is dat incidenteel het geval, of is het bij alle drie de ontwerpen mogelijk? Welke thema’s
keren terug? Is er een nieuwe strategie of houding ontwikkeld die zich repeteert?
De drie inbreidingsplannen worden in het tweede boek uitgelicht, en ter ondersteuning
gebruikt om het manifest te verduidelijken.
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Theoretisch
Theoretisch onderzoek
onderzoek

stadsvernieuwingsproject

ontwikkelingen in het

vaststellen van de belan-

De Ley & van den Bout

contextdebat

grijkste ontwikkelingen

boek I

Bickerseiland

MANIFEST
Contextuele architectuur die voorbij gaat aan het beeld!

boek II
Ontwerp 1

Ontwerp 2

Ontwerp 3

Bickerseiland

Prinseneiland

Realeneiland

Ontwerpend onderzoek
Ontwerpend onderzoek

43
43. Schema die het doel van de
twee onderzoeken verduidelijkt.
De conclusies zijn verweven in
het manifest, en komen in beide
onderzoeken terug. Daarmee is
het mogelijk dit boek los van het
tweede boek te lezen.
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44
44. Impressie van een nieuw
ontwerp voor woningen met
bijbehorende kantoorruimten op
het Bickerseiland (Westelijke
Eilanden Amsterdam).
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45
45. Impressie van een nieuw
ontwerp voor een lunchroom,
bar en (flex)werkruimten op
het Realeneiland (Westelijke
Eilanden Amsterdam).

99

Bibliografie

Literatuur
Bakker, P. (2013). Al het geld zit in de gevel – Krier’s Brandevoort in Helmond. Opgeroepen
op maart 2, 2013, van: Architectural odyssee. Een omzwerving langs Nederlandse
architectuur en planning van de laatste 100 jaar: http://architecturalodyssey.wordpress.
com/2013/02/12/het-belang-van-een-goede-gevel-kriers-brandevoort-in-helmond/
Botton, A. d. (2006). The Architecture of Happiness. Londen: Hamish Hamilton.
Brouwers, R. (1972). Wonen op het Bickerseiland. TA/BK (18), 427-430.
Bucheman, P. (2008). Soeters en Van Eldonk Architecten, 1995-2009. Dialoog met mensen en
plekken. Amsterdam: Boom uitgevers.
Buijs, M. (2013). Conflict en context in Schijndel. De Glazen Boerderij van MVRDV.
Opgeroepen op maart 2, 2013, van: ArchiNed: http://www.archined.nl/recensies/2013/
februari/conflict-en-context-in-schijndel-de-glazen-boerderij-van-mvrdv
Claassen, T. (2007). Paul De Ley 1943, bouwen voor de buurt. Rotterdam: Stichting BONAS
Dam, C. & D. (2010). Nieuw traditionalisme, op zoek naar potenties. De architect
(december), 67-68.
De Ley, P. (1971). Bevolking van een stuk Amsterdam stelt zelf de norm. Plan (1971)2, 3-48.
De Ley, P. & Bout, J. v. d. (1972). Woningen maken op het Bickerseiland. TA/BK (18), 431445.
Diverse auteurs (2013) Waar? Gastconservator Winy Maas. Opgeroepen op: maart 2, 2013,
van: Museum Jan Heestershuis: http://www.schijndel.nl/museum/nl/Nieuws/_/2012/
Tentoonstelling_Winy_Maas.html

100

Eyck, A. v. (1966). University College in Urbino by Giancarlo De Carlo, Zodiac (16).
Forty, A. (2000). Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture. London:
Thames & Hudson Ltd.
Frampton, K. (2001). Moderne architectuur. Amsterdam: SUN architecture.
Gameren, D. v. et al (2010). DASH 6, Wonen in een nieuw verleden. Rotterdam: NAi
uitgevers.
Heddema, F. (1975). Buurt feest om achttien woningen. Het Parool (31-01-1975).
Heijden, H. v.d. (2008). Architectuur in de Kapotte Stad. Bussum: Thoth.
Heuvel, D. v. d. (2008). Een andere sensibiliteit – De ontdekking van de context. OASE (76)
Context/Specificity.
Heuvel, W.J. v. (1976). Experimentele woningbouw: verkenning van gerealiseerde projecten,
Den Haag: Ten Hagen, 56.
Heynen, H. (2001). Dat is architectuur, sleutelteksten uit de twintigste eeuw. Rotterdam: NAi
Uitgevers.
Idsinga, T. (2009). Steen. Nederlandse architecten over hun drijfveren, denkbeelden en
werkwijze. Amsterdam: Athenaeum-Polak & van Gennep.
Ibelings, H. (2003). Nederlandse architectuur van de 20ste eeuw. Rotterdam: NAi Uitgevers.
Ibelings, H. (2004). Onmoderne architectuur. Hedendaags traditionalisme in Nederland.
Rotterdam: NAi Uitgevers.
Ibelings, H. & Rossem, V. d. (2009). De nieuwe traditie / The New Tradition. Continuïteit en
vernieuwing in de Nederlandse architectuur. Amsterdam, Sun.
Leupen, B. et al. (2005). Ontwerp en analyse. Rotterdam: NAi Uitgevers.

101

Leupen, B. & Mooij, H. (2011). Het ontwerpen van woningen, een handboek. Rotterdam:
NAi Uitgevers.
Liagre Böhl, H. d. (2010). Amsterdam op de helling. De strijd om stadsvernieuwing.
Amsterdam: Boom uitgevers.
Maas, W. (2013). Waar?! Inleiding op de gelijknamige tentoonstelling in Museum Jan
Heesterhuis, Schijndel. Augustus 17, 2013.
May, J. (2010). Handmade houses & other buildings. The world of vernacular architecture.
Londen: Thames & Hudson Ltd.
Moravansky, A. (2007). Context-Specificity in Swiss Architecture. MSC Architectural
Lectures. September 20, 2007.
Mulder, T.& Kraaij, A. (1987). Mecanoo: Architectuur in de stadsvernieuwing. OASE (17).
Rajchman, J. (1994). Thinking big. Dutch architect Rem Koolhaas. Interview in: ArtForum
(december).
Risselada, M. & Heuvel, D. v. d. (2005). Team 10, 1953 – 1981 In search of a Utopia of the
Present. Rotterdam: NAi uitgevers.
Schuiling, D. (2007). ‘Stadsvernieuwing door de jaren heen.’ In: Rooilijn (nr. 3).
Tilman, H. et al. (2001). Atelier Pro. Rotterdam: 010 Publishers
Tilman, H. (2012). Fuck concept. Opgeroepen op: februari 6, 2013, van: De Architect: http://
www.dearchitect.nl/blogs/2012/06/11/context-architectuur.html
Venturi, R. et al. (1977). Learning From Las Vegas. Cambridge, Massachusetts, en Londen:
The MIT Press.
Vermeijden, B. (1997). Stadsvernieuwing ‘66 - ‘96. Dynamiek in het beleidsdenken. Delft:
Publikatieburo Bouwkunde.

102

Vletter, M. d. (2004). De kritiese jaren zeventig. Rotterdam: 010 Publishers
Verschaffel, B. (2001). ‘Architectuur is (als) een gebaar’. Dat is Architectuur, sleutelteksten uit
de twintigste eeuw. Rotterdam: NAi Uitgevers, 641-645.
Verweij, L. (2010). De nieuwe traditie, continuïteit en vernieuwing in de Nederlandse
architectuur. Opgeroepen op: maart 2, 2013, van: ArchiNed: http://www.archined.nl/
recensies/2010/januari/de-nieuwe-traditie-continuiteit-en-vernieuwing-in-de-nederlandsearchitectuur/
Wang, W. (2008). Over de toenemende irrelevantie van context bij het genereren van vorm.
In OASE (76) Context/Specificity, 92.

103

Afbeeldingen
A
B

http://www.mvrdv.nl/projects/glass_farm/
Foto door auteur

1-2
Foto door auteur
3
http://searchassets.nai.nl/image/CIS//lightbox/leyp000-03.jpg
4
http://searchassets.nai.nl/image/CIS//lightbox/leyp004-02.jpg
5
http://schatkamer.nai.nl/system/pictures/385/original/LEYP_2-4.jpg?1311772853
6
http://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/B00000011610
7-10
Tekeningen door auteur
11
Foto door auteur
12
Tekening door auteur
13
http://www.archdaily.com/155121/ad-classics-torre-velasca-bbpr/screen-shot2011-07-31-at-6-58-15-pm/
14
http://www.urukmag.it/urukmag/wp-content/uploads/2010/09/aldo-rossi-la-cittaanaloga-1976.jpg
15
http://touf2011.files.wordpress.com/2011/11/screen-shot-2011-09-30-at-9-44-37am.png
16
http://www.econ.uniurb.it/siepi/urbino/immagini/collegi_urbino.jpg
17
http://www.artegens.com/tesi/095/Grasselli/Differenz/Mani/DeCarlo.jpg
18
http://24.media.tumblr.com/tumblr_lkaa1rVI2m1qzglyyo1_500.jpg
19
http://searchassets.nai.nl/image/CIS//lightbox/bosc029-10.jpg
20
http://searchassets.nai.nl/image/CIS//lightbox/bosc029-09.jpg
21
http://searchassets.nai.nl/image/CIS//lightbox/bosc029-27.jpg
22
http://www.archdaily.com.br/br/01-106997/classicos-da-arquitetura-bagsvaerdchurch-jorn-utzon/
23
http://www.archdaily.com/160390/ad-classics-bagsvaerd-church-jornutzon/5958688179_a4d150c143_b/
24
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Bagsv1.JPG
25-27
Venturi, R. et al. (1977). Learning From Las Vegas. Cambridge, Massachusetts, en
Londen: The MIT Press.
28
http://www.ecocompactcity.org/Home/brandevoort_AER.jpg
29
http://www.archisign.nl/uploads/architectuur_projecten/fotografievideo/
architectuur/helmond-brandevoort3-600.jpg
30
http://www.flickr.com/photos/windwalkernld/5994224679/

104

31-33
Ibelings, H. & Rossem, V. d. (2009). De nieuwe traditie / The New Tradition.
Continuïteit en vernieuwing in de Nederlandse architectuur. Amsterdam, Sun.
34-35
http://www.soetersvaneldonk.nl/nl/stedebouw/centrumplan/inverdan.html
36-37
http://www.soetersvaneldonk.nl/nl/architectuur/wonen/heerenveen.html
38-40
http://www.mvrdv.nl/projects/glass_farm/
41
Venturi, R. et al. (1977). Learning From Las Vegas. Cambridge, Massachusetts, en
Londen: The MIT Press.
42
Deplazes, A. (2010). Constructing architecture. Materials processes structures.
Basel: Birkhaüser.
43
Schema door auteur
44 - 45 Beelden door auteur

105

