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Uitgelicht

Historiserend bouwen voor

'het publiek'

Het 35e Jaarboek Architectuur in Nederland signaleert

een crisis op veel gebieden. Bij het eerste Jaarboek

had de architectuurcultuur in Nederland volop de wind

mee, na de economische en bouwcrisis, die startte in

2008, is dit drastisch verschraatd. De redactie heeft

geen pasklare antwoorden maar gaat in gesprek: "Time

to tatk" dus. Daarbij constateren zij dat "het niet tukt

om publieke betangstelling te oogsten" en "de cultuur

is nu te veel naar binnen gekeerd".

Helaas doet de redactie niets met deze wijsheid. De es-

says in het Jaarboek zijn interessante gesprekken met

veel betrokkenen in het bouwproces, maar het pubtiek

komt niet aan bod-

Los van die constatering, is het interessant om te kijken

naar het verhaal dat uit de beelden van de gebouwen

in het Jaarboek naar voren komt. Waar 'het pubtiek' de

Amsterda mse bi n nenstad voora I waa rdeert va nwege

de monumentate historische kwaliteit, is het Jaarboek

vooraI enthousiast over de modernistische inbreuk die

de architectuur hierop maakt. Twee voorbeelden: de

renovatie van een van de wevershuizen aan de Vijzel-

gracht, met een glazen erker van drie verdiepingen en

een ingreep in het interieur "dat bewust eigentijds en

niet historiserend is'l En een foeilelijk modernistisch

woongebouw aan de Foetiestraat, grenzend aan de

prachtige zestiende-eeuwse pakhuizen aan de Prins

Hend ri kkade.

Wat ats we dit architectonisch gesprek nu eens om-

draaien? Dat we mislukte modernistische flatwijken

zoals Overvecht in Utrecht renoveren met klassieke

monumentale toegangen en uitbouwen? Een mooi

voorbeeld van een dergetijke combinatie van ktassiek

en modern is de Van Sijpesteijnkade 25 in Utrecht, waar

onder druk van bewoners, 'het pubtiekl een monu-

mentate gevel behouden is in een modern gebouw. Dit

kunnen we toch ook als nieuwbouw doen? Als we dog-

ma's over'historiserend bouwen' lostaten, kan dit het

beeldend gesprekvan de toekomst zijn om het pubtiek

weer enthousiast te maken.
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