
VOORBIJ HET GOEDE BOUWEN

Vanaf de Ring van Antwerpen is het Museum aan de Stroom (MAS) duidelijk
aanwezig in de skyline: de ‘toren’ van het MAS aan het Bonapartedok staat er als
een nieuwe landmark in het stadslandschap. Wat is er nu van Antwerpen in dit
project en/of beeld? Kan het MAS gezien worden als een emblematisch
onderzoeksmodel voor architectuuronderwijs in Antwerpen?

De plansystematiek van het MAS schrijft zich op verschillende wijzen in de
architectuurgeschiedenis in. Als vorm is het een trapconstructie, een uitvergroot
“trappenhuis”. Maar evenzeer relateert het zich met enkele gekende belangrijke
iconische visionaire modellen: het “Musée à croissance illimitée” zoals door Le
Corbusier voorgesteld voor Antwerpen-Linkeroever en ontwikkeld vanuit het
gedachtegoed van het Mundaneum van Paul Otlet (1868-1944), de spiraalvormige
torenspits zoals die te vinden is op de studies van Maarten van Heemskerck (1498-
1574) en waarnaar Francesco Borromini refereerde voor de toren van de Capella di
Sant’Ivo della Sapienza (1642) te Rome en de ‘Toren van Babel’ (1563) zoals
geschilderd door Pieter Breughel de Oude.
Deze voorbeelden zijn bijna archetypisch te noemen: ze overleven in de
geschiedenis omdat ze een - hoewel conceptueel gelijkvormig als handschrift - een
tegenovergestelde intentie en schriftuur hebben. Het eerste vertrekt vanaf het
midden en tekent zich ongelimiteerd verder, steeds langere ruimtes creërend terwijl
de twee laatste juist vanuit een onbepaald punt vertrekt en resoluut doorgaan tot de
ultieme centrale spits, het ene echter als koepelsysteem, het tweede als een visionair
gebeuren over een samenleving omgezet in architectuur.
Het MAS daarentegen bezit geen begin en einde in de zin dat het om een punt of
een oneindigheid gaat. Maar omdat het een stuk uitgesneden systeem is vangt de
vormstapeling ‘ergens’ aan en het eindigt ook ‘ergens’, met een hoogteverschil en
uitzicht als resultaat. De stad als het ultieme schouwspel. Geen verdere uitbreiding,
geen andere sublieme architectonische werking. Een stapeling die zowel onderaan
als bovenaan dezelfde blijft: geen verlenging, geen vergroting noch verkleining.
Maar het is een beeld, een begrijpbaar en herkenbaar beeld dat zichzelf als iconisch
zet in het stadslandschap. Alle binnenruimten zijn identiek; het gebouw als ultiem
object. Contextloos, of niet?

Waarom dit voorbeeld? (op zich is de vraagstelling reeds een onderzoek). Het
traceren van dit conceptueel standpunt in het MAS zou een enige betekenisvolle
startbasis kunnen zijn om nu te zien wat “onderzoek” betekent in een cultuur van het
architectonisch denken in een bepaalde context, meer bepaald in deze van
Antwerpen en de Opleiding Architectuur van de Artesis Hogeschool, Departement
Ontwerpwetenschappen waarbij de bouwpragmatiek een fundamentele rol speelt,
geschiedenis van gebouw en stad zich als klankbord poneren en het object een
symboolwaarde toebedeeld krijgt, enz. Een diversiteit aan ingangen in onderzoeken
maar die alle met één doelstelling te maken hebben: de bouwbaarheid van het
architectonisch object, in welke interpretatie ook.

Onderzoeken kan vanuit vele invalshoeken. Wanneer “het bouwen” als ultiem doel
gesteld wordt (reeds enkele decennia lang wordt aan het instituut deze thematiek als
enig “profiel” aangehaald als zijnde intentioneel), dan zou een verenging enkel maar
een verdieping moeten kunnen betekenen.

Eén van de bekendste directeuren van het instituut in de 20° eeuw is ongetwijfeld
Léon Stijnen. Stijnen heeft de verdienste om het modernisme van het interbellum op
een menselijke manier omgezet te hebben naar een begrijpbare taal, en om met
deze moderne taal verder te bouwen na de Tweede Wereldoorlog, daarbij geen



theoretische statements te ontwikkelen, maar om met een persoonlijke visie en
standpunt een vormentaal te geven die ver boven het gemiddelde bouwen uitsteekt
maar zich eerder ledig houdt met een geconformeerde interpretatie. Deze verdienste
ligt aan de grondslag van een decennialange onderwijsontwikkeling dat zich stoelt op
enerzijds een verhaal van het functionele bouwen en constructief inzicht en
anderzijds op de ontplooiing van wederkerende hedendaagse vormen, de laatste tijd
echter meer geschakeld aan bekende internationale fenomenen. Maar steeds blijft
het goede project aan de grondslag liggen.
In dezelfde lijn wordt het oeuvre van Eduard Van Steenbergen geplaatst die, op
basis van projecten die met hun inhoud dichter bij de bevolking staan, een nog meer
begrijpbare en dus aanvaardbare taal heeft ontwikkeld.
Maar bijna tegenovergesteld hieraan wordt het denken van Renaat Braem
gepositioneerd die doorheen zijn pamfletaire teksten en via grootschalige
woningbouwprojecten een eigen architectuur wist te manifesteren.
Deze drie figuren zijn voor het Antwerpse architectuurbeeld van de 20° eeuw van
enorm belang: ze zijn verworden tot referentieel kader voor nieuwe beelden, een
klankbord waartegen nieuwe mogelijkheden tot stand komen. Het zijn figuren van
een gemodereerd modernisme: hun gebouwen bezitten interessante ruimten en
boeiende oplossingen, maar baseren zich nauwelijks op een theoretisch standpunt
met enige internationale weerklank.

Een tweede periode van architectonische conjunctuur van architectenlesgevers is in
de jaren ’80-’90 te traceren met de aanwezigheid van Paul Schellekens, Jo Crepain
en bOb van Reeth. Het beeld van de architect-ontwerper met eigen
architectuurpraktijk, als unieke begeleider wordt hiermee duidelijk gesteld. Hierin
wordt tevens het profiel bepalend aan het instituut: het gaat om de realiteit van de
architectuur, niet zozeer om ideologische standpunten. Functionalisme, een heldere
vormentaal en betekenisvolle constructies komen aan de orde.
Bedoeld wordt dat de aanwezigheid van dergelijke lesgevers, juist om reden van hun
oeuvre en het resonans dat hun projecten voor/in Vlaanderen betekende,
verschillende interpretaties toeliet om een jonge generatie architecten te ontwikkelen
en ontplooien en die zich voornamelijk baseerde op een gedachtegoed dat zich niet
inliet met megalomanie, maar met een nuchtere realiteit van architectuur, gestoeld
op het inzicht in en het begrijpen van het bouwen.

Waartoe heeft nu deze evolutie vandaag geleid en hoe kan een onderzoek in
architectuur nu bepaald worden om zo een eigen profiel te scheppen aan/in een
instituut dat op een autonome wijze een eigen verhaal wist op te bouwen? En hoe
kan dit proces van enige betekenis zijn om zich te positioneren in de context van de
trilogie waarin elk architectuurinstituut zich vandaag inhoudelijk beweegt: de context
van de eigen stad, deze van het land en deze die van enige internationale
aanwezigheid.

Praktisch beschouwd wordt er steeds via een vraagstelling een antwoord verwacht
van een student. Met name ‘wat’ wordt vooropgesteld met de vraag naar ‘hoe’,
‘waarom’ en ‘waar’. Beperking als aanzet tot verdieping.
De Afdeling Architectuur van het Departement Ontwerpwetenschappen van de
Artesis Hogeschool Antwerpen heeft het programma opgesplitst in drie
studiedomeinen: bouwen, cultuur en stedelijkheid. Vanuit het “bouwen” als initiële
doelstelling zijn de drie domeinen als een logisch gevolg en kunnen drie vragen
verdeeld worden: hoe te bouwen, het waarom van iets te bouwen op die manier, en
waar te bouwen in de stedelijke context. Het worden aldus de drie pertinente
doelstellingen van de opleiding.



“Architectuur en bouwen” staat als “hoe” geconcentreerd op het begrijpen van een
architectuurproject en -onderzoek vanuit het fysieke realiteit van het bouwen en die
zich concentreren op het bestuderen van handelingen die met de werkelijke
uitvoering te maken hebben. Het is specifiek doelgericht naar de praktische realisatie
en naar het inzicht dat een wijzigende houding als gevolg moet hebben, deels vanuit
de huidige economische haalbaarheid als vanuit praktische overwegingen. Zowel de
fysieke handenarbeid als de mentale begripsvorming van “bouwen” komen aan de
orde, en dit zowel in het projectmatige als in het onderzoeksmatige. Het gaat hier niet
om hoogtechnologische detailstudies maar om het zoeken naar een gedegen
houding op masterniveau: een niveau dat boven de pragmatiek van louter het vak
gaat (het gaat niet om de praktijk van een vakschool) en zich inhoudt met hoe om te
gaan met dit vak.
Klankbord hiervoor is de inzichtelijkheid in het bouwen, de aanzet naar een
technologisch inzicht. Specifieke onderzoeksprojecten zoals recentelijk de
problematiek van schoolprojecten worden aangebracht en bestudeerd als modellen
naar een globale educatie en wijzigende mentaliteit, gebaseerd op nieuwe
doelstellingen van ecologie en duurzaamheid. Passief wonen als het goede bouwen.

In “Architectuur en Cultuur” wordt de “waarom”-bevraging gefocused op ‘waarom
ontwerpen we iets op de manier zoals we het ontwerpen?’. Het gaat om het inzicht
en het verwerven van een eigen methodiek, zich weten te plaatsen in de context van
geschiedenis en actualiteit, het vormen van een kader waarbinnen de denkwereld
wordt ontwikkeld, het beantwoorden van de reden van de vorm (de bevraging van
het ‘form follows function’-syndroom), haar inhoud en de wijze waarop. Hierin wordt
‘cultuur’ in een brede zin beschouwd, als aanleiding genomen en wordt de houding
van de ontwerper/onderzoeker in hoge mate gestimuleerd om zich een eigen
identiteit te ontwikkelen en doorgedreven eigenschappen te integreren in project en
onderzoek.
Het metropolitaanse karakter tegenover de grootstad (wat is er internationaal aan de
hand?), de betekenis van de open ruimte, de diversiteit aan hedendaagse
ontwikkelingen, de eeuwigdurende vraag naar vernieuwing met daartegenover het
bewustzijn dat er nauwelijks iets wijzigt, de fenomenologie van het object zoals
gestart in de 80-er jaren (bestaat er een Vlaamse architectuuridentiteit?), enz. zijn
alle nieuwe condities die maken dat een jong ontwerper in staat begin te zijn om te
begrijpen of iemand dienstig is of schuldig wordt. Bewustzijn als het goede bouwen.

Bij “Architectuur en Stedelijkheid” wordt de thematiek van het “waar” gezien tegen de
werkelijkheid van Antwerpen als stedelijk onderzoeksmodel met grote potentialiteit.
In dit opzicht zijn de ontwikkelingen van de stad voorbeeldig te tekenen en te
schrijven vanuit zowel de cartografie van het stedelijk weefsel als vanuit de intenties
die in verschillende periodes zijn gebeurd: de 19° eeuwse gordel met het
bouwblokkenmodel, de Interbellumuitbreiding en de sociale woningbouw, de
vernieuwde en deels uit het modernisme gegroeide woningbouw van het Kiel en
Luchtbal, enz. Het zijn alle modellen die op een grote schaal nog steeds hun
nationale betekenis en voorbeeldfunctie vervullen en aldus een insteek betekenen
voor verdere reflecties. Het stedelijk model en de architectuur van de stad als
onderleggers voor het goede bouwen.

Waar zijn nu juist de specificiteiten van de opleiding en waar situeert deze zich dan in
het veld van het totale architectuuronderwijs?
Deze Afdeling Architectuur wil geen onderzoeksmatige technologische of culturele
detailstudies aangaan, juist vanuit de eigen geschiedenis van het instituut en van de
plek van waaruit de dingen worden bedacht. Daar zijn geen onderzoeksmatige
middelen en mogelijkheden voor. In die zin wil ze eveneens niet wedijveren met
instituten die de architectuurtheorie als leidraad hebben. De opleiding koppelt het



constructieve, technische en theoretische aan het bouwreflectieve naar een
pragmatische bouwbaarheid met inzicht. Dit is het typische aan de opleiding:
architectuur als een hedendaags fenomeen via een eigen bewuste houding. Geen
doorgedreven vormvernieuwing omdat dit vanuit de bouwpraktijk in Vlaanderen
nauwelijks aan de orde komt, geen ontwerpmatige computergestuurde methodiek
omdat de Vlaamse bouwpraktijk dergelijke intentionele energieën nauwelijks mogelijk
maakt noch hiervoor ruimte creëert.
In die zin is de opleiding een duidelijke ‘tweede fase’-opleiding, die zowel de
afgestudeerden de mogelijkheid biedt om op diverse wijze het vak ‘architectuur’
beroepsmatig te beoefenen, gaande van het in teamwork participeren aan stedelijke
processen (de mogelijkheid van deelnemen aan stedelijke processen in Antwerpen
zoals de Planningscel en het Stadsontwikkelingbedrijf Vespa AG), tot de eigen
praktijkontplooiing (wat tot nu toe nog steeds een grote percentage vormt in het
landelijke Vlaanderen). Maar deze tweede fase is voor sommigen een stap naar een
vervolgopleiding - derde fase - in internationale postgraduaatstudies of andere
studierichtingen.
Waar het onderzoek in/naar architectuur in een eerste fase (bacheloropleiding) zich
toespitst op een eerste inzichtelijkheid van het vak, de aanraking, de verbreding,
komt in de tweede fase (masteropleiding) de verdieping aan de orde, deels mogelijk
gemaakt door de insteek van de studiedomeinen. De vraag naar een derdefase-
onderwijs wordt bijgevolg pertinent omdat de wereld vandaag meer naar specialisatie
vraagt, de architectuur complexer wordt en er steeds meer verwacht wordt. Het
verwachtingspatroon stijgt, de verantwoordelijkheid wordt groter.

Ten opzichte van de context in Vlaanderen geeft de afdeling Architectuur bijgevolg
onderwijs dat gerelateerd staat aan de optie om architectenontwerpers met ervaring
als begeleiders te laten opereren aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie. Dit is
een belangrijk feit: het wortelt zich in een geschiedkundige traditie van het instituut
enerzijds en in de realiteit van de Vlaamse (Belgische) context. Niet meer maar ook
niet minder. De eigenheid schuilt in een evoluerende moderne taal, gestart vanuit het
modernisme zonder enige retoriek, zonder dogma, zonder doorgedreven theorie. Het
is de schaal en de taal van de woning en de straat, niet deze van het monument(ale).
Vlaanderen en haar gebouwen worden ontwikkeld vanuit dit tweede-fase niveau. Alle
publicaties, architectuurtijdschriften, enz. tonen beelden van deze orde: nauwelijks
komt de grote lijn ter sprake, nauwelijks een klankbord. Het is een verslag van
begrijpbaarheid, zowel mentaal als tastbaar. Het “aankunnen” als leidraad, de vlugge
genoegdoening met eenvoud en - in het beste geval - subversiviteit als troef. Context
is verworden tot een inventief omgaan van niet-beschikbaarheid van middelen, als
een enig criterium tot (h)erkenning.

Wat is dan context in het kader van vorm en onderzoek (naar die vorm)? Het
positieve aan wereldcrisissen is dat ze tijd maken voor reflecties, voor nieuwe
positioneringen. Architectuur en architectuuronderwijs in Vlaanderen staan nu op het
moment voor een dringend herdenken van de eigen context. Het louter goede
bouwen is niet meer voldoende, toch niet als met context de houding van een
komende generatie wordt bedoeld, en niet alleen maar de omgeving waarin iets dient
te worden bedacht. Architectuuronderwijs kan niet meer verder worden ontwikkeld
vanuit een paternalistische wijze en het solitaire architectuurbureaumatig denken.
Maar goed onderwijs kan enkel als beide partijen (docenten en studenten) beseffen
dat het over een overdracht van kennis gaat, over nieuwsgierigheid en ontplooiing,
en niet een voldoendheid en beloning. Context is ook de ganse houding van een volk
dat architectuur beschouwt als een maatschappelijk belangrijk feit, dat haar
gemeenschappelijke gebouwen ook als een verantwoordelijke eigendom ziet, en met
een bewustzijn naar de instandhouding der dingen.



Context van architectuur in Vlaanderen is discrepant van aard. Empathie en autisme
lijken de twee idiomen te zijn waar de Vlaamse gebouwen onder lijden: of ze kwijnen
onder het “passen in” of ze vallen op door het “niet passen in”. Het eerste beweegt
zich op het scherp van het mes omdat het vormen genereert die (over)neembaar zijn
zonder nieuwe vragen te formuleren met daarbij gekende slogans als concepten te
stellen. Het tweede genereert beelden, vragen en vormen maar een gemis aan een
theoretisch klankbord laat die enkelen als verweesd achter.

Maar wil Vlaanderen wel een klankbord? Is Vlaanderen voor zichzelf al niet tevreden
met de middelmaat? Waarom meer denken en doen als dit ook al niet voldoende is?
Hierin ligt nu juist de nieuwe grote uitdaging van architectuuronderwijs, nl. dat het
zich dringend moet bezinnen over haar eigen taak, over het opnieuw omgaan met
het eigen vak, met hernieuwde inzichten, op basis van wijzigende maatschappelijke
evenementen. Bestaande programma’s zijn van geen tel meer. Onderzoek moet nu
gebeuren naar andere behoeften, andere materialen, andere toepassingen. ‘Hoe’,
‘Waarom’ en ‘Waar’ zijn nu weer aan de orde, niet voor een onmiddellijk en vlug
formeel antwoord (resultaat) maar voor het neerschrijven van een visie dat zich
refereert naar een breder kader (proces), naar een bewuste interdisciplinariteit (het
weten), naar een verdieping in het vak (het kennen). Kennis is de belangrijkste taak
van de tweede fase, weg van elke vorm van oppervlakkigheid, van middelmaat, en
van elke vorm van onverschilligheid of snelle voldoening. Niet met de restrictie van
het goede bouwen als vak, wel met de intentie van architectuur.
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