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Dis-cours

(…)
“N. vroeg me wat volgens mij architectuurkritiek 
dan wel was. Ik wist niet wat te antwoorden. Het 
liefst houd ik mij verre van dit soort vragen, net 
zoals ik mij op vragen als “wat is architectuur” of 
“wat is geld” het antwoord liever bespaar. Derge-
lijke begrippen hebben toch geen definities nodig? 
We weten immers wat ermee aangeduid wordt, en 
wat nu precies wel of net niet eronder valt doet niet 
veel terzake. We ervaren ze eerder als een midden, 
dan als een grens. Maar in dit gesprek leek de vraag 
van onontkoombaar belang te zijn.”

—Paul Vermeulen
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François Gena
behaalde zijn diploma aan de architectuurfaculteit van 
de ULG, en werkt bij het Brusselse bureau Ledroit Pierret 
Polet. Daarnaast schrijft hij en verdiept zich in de archi-
tectuurtheorie en -praktijk.

Charlotte Lheureux 
is praktiserend architect en schrijft een doctoraatsthesis 
aan de UCL. Ze verleent regelmatig haar medewerking 
aan verschillende kunst- en architectuurtijdschriften. Ze 
coördineert de ‘Guide d’architecture moderne et contem-
poraine en Wallonie-Picarde’ (fwb & Mardaga).

Guillaume Vanneste
is ingenieur-architect, docent en onderzoeker aan de 
architectuurfaculteit LOCI van de UCL. Hij heeft samen-
gewerkt met Aeby Perneger en met Studio Secchi Viganò, 
en is vennoot in het bureau VVV architectes. Hij doceert 
architectuurprojecten op masterniveau en doet onder-
zoek naar stedenbouwkundige oplossingen in verstrooid 
gebied.

Chloë Raemdonck
bekwaamt zich sinds 2010 als ingenieur-architect in 
herbestemming en restauratie van beschermd erfgoed, 
waarbij ze zich in het bijzonder interesseert voor het 
energetische vraagstuk van deze gebouwen. 

Veronique Boone
is burgelijk ingénieur in architectuur (UGent) met een 
DEA in architectuurgeschiedenis (Sorbonne, Parijs). Ze 
doceert aan La Cambre Horta ULB, waar ze ook een 
doctoraatsonderzoek maakt over Le Corbusier en de film 
(onder medevoogdij van ENSAP Lille). Ze is op dit mo-
ment secretaris van de Belgische afdeling van Docomomo.

Bart Decroos
behaalde zijn masterdiploma architectuur aan de KU 
Leuven in 2015. Op dit moment werkt hij bij het Vlaams 
Architectuurinstituut, waar hij onder andere redacteur was 
voor de publicatie ‘Bravoure Scarcity Beauty’. Daarnaast 
schrijft hij ook voor verschillende architectuurtijdschriften. 

Hilde Heynen
is professor en voorzitter van het departement Architec-
tuur, Stedenbouwkunde en Planning aan de KU Leuven. 
Haar onderzoek focust op kwesties van moderniteit, mo-
dernisme en geslacht in architectuur. Ze is de auteur van 
publicaties als ‘Architectuur en Moderniteit’, ‘A Critique’ 
en ‘Back from Utopia’. 

Carlo Menon
is architect en onderzoeker in architecturale geschiedenis-
sen en theorie. Sinds 2013 werkt hij samen met Sophie 
Dars rond een praktijk die zich bevindt tussen onderzoek, 
editie en projectontwikkeling. Zij zijn vooral co-oprichters 
van het tijdschrift ‘Accattone‘ en commissarissen van de 
tentoonstelling ‘Corporate Arcadia’.

Amélie Luquain
is architecte en studeerde af aan de ENSA-Versailles in 
2016. Ze werkte bij verschillende Parijse architectuurbu-
reau’s zoals LVK, SEARCH of Atelier Du Pont, alvorens 
toe te treden tot de redactie van het architectuurtijdschrift 
Architecture CREE. Ze is eveneens jurylid bij eindjury’s op 
verschillende architectuurscholen. 
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(…)
Ons voornemen ten overstaan van de Europese 
stedelijke traditie is om de draad van het stede
lijk discours opnieuw op te pikken, daar waar 
hij bruusk werd onderbroken door de industriële 
beschaving. Om dat discours voort te zetten, 
om werk te maken van het referentieproject 
waarin de stadsstrijd – en de democratisering 
van de beslissingsprocessen die ermee beoogd 
worden – erkenning vindt, maar ook een on
misbare bevestigende theoretische coherentie. 
De dagelijkse strijd die wordt geleverd door de 
bewoners van de Europese steden die bedreigd 
worden door de moderne stedenbouw, hebben 
ertoe geleid dat de bewoners comités gaan vor
men, die in het beste geval uitgroeiden tot een 
verenigd front om de rampzalige gevolgen van 
het kapitalisme het hoofd te bieden. Zo zijn in 
Brussel de bewoners zelf de enigen die werkelijk 
een globaal alternatief hebben ontwikkeld voor 
de industriële onverzadigbaarheid – niet het 
bestuur, of dat nu socialistisch is of niet. 
 Maar we zijn niet naïef: de verenigingen van 
bewoners zijn daarom niet bij voorbaat voor
uitstrevende groepen. De stadsstrijd integreren 
in de klassenstrijd vergt immense interne inspan
ningen, en ondanks de bemoedigende lokale om
standigheden moet een beroep worden gedaan op 
de sociale utopie. Het zijn de sociaalutopische 
denkers die een coherent front moeten vormen 
tegen het proces van fragmentering dat het gevolg 
is van de maatschappelijke arbeidsverdeling.
 Er mag niet vergeten worden dat de stad en 
haar wijken niet langer een proefterrein mogen 
zijn voor architecten. Het probleem van de we

deropbouw van de Europese steden stelt zich 
niet op het vlak van individuele hoogstandjes, 
maar wel op het vlak van architectuur en bouwkun-
de. De iconografische en symbolische leegte van 
de moderne architectuur kan uiteraard worden 
verklaard door het feit dat het nooit architec
tuur is geweest, maar veeleer tot de categorie 
van verpakking behoort. In de meest ambitieuze 
gevallen is dat misschien verpakkingskunst ge
weest, maar niettemin nog altijd verpakking 
waarmee nooit een stad tot stand kan worden 
gebracht. De moderne architectuur kan evenmin 
als bouwkunde worden beschouwd. De bouw
kunde kent haar oorsprong in de ambachtelijke 
disciplines. Ze werd als cultuurvorm door het 
collectieve geheugen overgedragen doorheen 
de geschiedenis, om uiteindelijk te worden te
nietgedaan door de industriële arbeidsdeling en 
een onderricht dat zowel gestoeld was op een 
vervreemding van het uitvoeren en het weten, 
en op de verheerlijking van de creativiteit. Zo 
zijn architectuur en bouwkunde verdwenen, 
als intellectuele en als ambachtelijke cultuur. 
De stenen stad, de Europese stad, is in de ogen 
van de profeten van de mobiliteit een synoniem 
geworden van gevaarlijke, dodelijke starheid, 
om niet te zeggen van luiheid. 
 Terwijl de Europese steden meedogenloos 
het hoofd moeten buigen voor de brutale invasie 
van nieuwe infrastructuren van de vooruit
strevende industriestaat, komt het beroep van 
architecten in een crisis terecht waar sinds 1969 
niemand is kunnen aan ontsnappen. 

(…)
Er is vandaag dus geen hoop meer voor de 
meest gewetensvolle architecten om een voor
uitstrevende ideologie te combineren met een 
professionele uitoefening van hun vak. Want 
tegen het meedogenloze proces van stadsver
nieling zijn slechts twee zaken opgewassen: ac
ties op stedelijk niveau die zich, in de huidige 
fase van industriële stedelijke ontwikkeling, 
beperken tot het proberen te vermijden van een 
verdere teloorgang, en die dus tijd proberen te 
winnen, en anderzijds het theoretische werk dat 
op strategische wijze ondersteuning biedt aan 
deze stedelijke acties. (...) De verklaring voor 
het feit dat dit artikel twee auteurs heeft, gaat 
verder dan een mogelijke vriendschapsband of 
internationale incrowd. Wij willen hiermee het 
bestaan benadrukken van een gelijkgerichte 
beweging op Europees niveau. Een beweging 
die samenbrengt, en niets te maken heeft met de 

In de jaren 1950, 1960 en 1970 viel Brussel ten  
prooi aan een bouwwoede die het gezicht van de stad  

grondig zou hertekenen. Volledige bouwblokken  
werden afgebroken om plaats te maken voor  

nieuwe wegen, kantoren en woningen. Een coherent 
plan op maat van de hele stad bestond niet  

en vanuit de politieke hoek hoefden de private  
ontwikkelaars weinig weerstand te vrezen. Vanuit  

architectenkringen kwam er wél veel protest.  
Naar aanleiding van de tentoonstelling  

Save/Change the City (zie p. 92) publiceert  
A+ uittreksels uit L’unique chemin de l’architecture.  

Dit vlammend manifest van Maurice Culot en Léon  
Krier werd voor het eerst gepubliceerd in het  

tijdschrift aam in 1978 en schetst een duidelijk beeld 
van het toenmalige architectuurdiscours. Een discours 

voor het behoud van de stad dat vandaag volledig  
anders, maar toch van alle tijden is.

Maurice Culot en Léon Krier

Het enige pad
van de architectuur *

* Dit is een verkorte 
versie van het manifest 
‘L’unique chemin de 
l’architecture’ van 
Maurice Culot en Léon 
Krier. Eerste publicatie: 
Archives d’Architecture 
moderne nr. 14,  
2de kwartaal 1978.

in samenwerking met
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esthetische avantgarde van intellectuelen die 
zich engageren in een dagelijkse strijd voor het 
behoud van bepaalde stadswijken, of anderen 
die een stadsproject ontwikkelen op basis van 
een persoonlijke reflectie over architectuur, in 
het kader van een pedagogische opdracht of 
met politieke of maatschappelijke doeleinden. 
Deze gelijkgerichtheid heeft niets gemeen met 
de grootschalige reclamecampagne voor in
dustrialisering op de internationale congressen 
voor moderne architectuur; zij vertaalt daar
entegen de wens om te ontsnappen aan de val 
van de fragmentering en maakt deel uit van een 
democratisch maatschappelijk project waarvan 
de modaliteiten nog niet helemaal duidelijk 
omschreven zijn. Maar wat vandaag van belang 
is, is niet om de respectievelijke verdiensten 
van de volksdemocratie, de dictatuur van het 
proletariaat of van de systemen van zelfbestuur 
af te wegen. Wat we allemaal gemeen hebben is 
de zekerheid dat de fundamenten van de prein
dustriële Europese stad – de wijken, de straat, 
de pleinen – de elementen zijn die opnieuw als 
basis moeten dienen voor de heropbouw van de 
door de moderne stedenbouw vernielde steden. 

(…) 
Zowel de ene als de andere verwerpt de mo-
derne architectuur en stedenbouw in de mate 
waarin zij de fysieke en sociale vernieling van 
de steden (en het platteland) in de hand hebben 
gewerkt door zich te baseren op de scheiding 
van functies, op de mythe van het prefabriceren, 
op nutteloze typologische werken die zij voor 
zichzelf hebben ondernomen in naam van de 
sacrosancte creativiteit, op het principe van de 
mechanische mobiliteit van individuen en op 
de hoogmoedige en afgestompte weigering om 
het verschil te aanvaarden tussen architectuur 
en bouwkunde. 
 Zo ontstaat voor het eerst in de geschiede
nis van de architectuur sinds de industriële 
revolutie een coherent Europees stedelijk pro
ject dat weerwerk biedt aan de beestachtige 
noodlottigheid van de winst. Gelijkgerichte 
reflectie, gelijkgerichte wegen. De paden die 
de architectuur bewandelt zijn niet veelvou
dig, er is er maar één. Het enige doel waarvoor 
we ons gedurende meerdere generaties zullen 
moeten inzetten, is het uitwerken van een ge
meenschappelijke taal. Want er moet van nul 
worden begonnen; het kapitalisme heeft immers 
alles verwoest, ook ons geheugen. We moeten 
beginnen met het herontdekken van de vergeten 
taal over de stad, waarvan de vormelijke perfec
tie in de 18de eeuw werd bereikt. Tegelijkertijd 
moeten we werk maken van haar modernisering 
op zo’n manier dat de taal de tegenstrijdigheden 
integreert van een project dat voortvloeit uit 
een Europees antiindustrieel verzet. 
 

(…) 
Er valt dus niets te leren van Las Vegas, behalve 
dan dat het een om een grootschalig project van 
bagatellisering gaat, een cynische poging om 
de resten van de grootste maaltijd van kanni
balen te recupereren en te accommoderen, een 
wanhopige poging om het beroep van architect 
te rechtvaardigen, om het sociale nut ervan zo 
geloofwaardig mogelijk te maken ondanks het 
gebrek aan enig project. De Europese stad is 
een creatie van de intelligentie; het spoor zelf 
van deze intelligentie hindert de bouwers van 
vandaag, die maar al te blij zijn om met Venturi 
en andere consorten van het postmodernisme 
onverwachte intellectuele bondgenoten te vin
den die er niet voor terugschrikken om elke 
preindustriële traditie in de vergeethoek te 
dringen en plaats te maken voor een op winst 
gerichte opvatting van architectuur. Door zich 
af te zetten tegen elke directe communicatie 
tussen individuen, en door het principe van hun 
bezeten mechanische mobiliteit als verworven 
te beschouwen, verwerpen zij de eigenlijke basis 
van elke stedelijke cultuur. 

Copernicaanse omwenteling 
Wanneer wij de noodzaak vermelden van een 
globaal plan, bedoelen wij allerminst dat het 
land gedekt moet worden door plannen, maar 
wel dat prioriteit moet worden gegeven aan het 
bestuderen van de basismodellen die de mens als 
maatstaf nemen. De normaal denkende mens, 
en niet de aan grootheidswaanzin lijdende mens 
uit de ontwerpen van Speer, of de doofstomme 
die met de wagen en vol droefenis de lege en 
discontinue ruimten van de moderne steden
bouw doorkruist. In Bologna zijn het de oude 
parochies die uiteindelijk als model hebben ge
diend voor een waarachtig democratisch beheer, 
terwijl in Brussel de bewoners van de dichtstbe
volkte wijk het stadsbestuur hebben verplicht 
om hun wijk opnieuw te voorzien van echte 
straten en echte pleinen. Want het concept van 
straten en pleinen heeft niets met modetrends 
te maken, maar is wel degelijk een historisch 
gegeven dat kadert in de Europese traditie. Het 
is geen kwestie van ze als stijl te imiteren, maar 
wel als welbepaald type. Een straat is een straat 
en men woont er niet op een bepaalde manier 
omdat er architecten zijn die de straat op een 
bepaalde manier hebben opgevat. 

(…)
 We moeten met veel daadkracht de Ameri
kaanse stad verwerpen en oerEuropees worden. 
Ons doel is geen vorm van supernationalisme 
dat onverenigbaar is met cultuur als dusdanig, 
maar we beogen wel de ontwikkeling van een 
intens maatschappelijk leven, waarin het hoog
ste niveau van communicatie mogelijk is, als 
antwoord op de geïndustrialiseerde media. 

Het enige pad van de architectuur
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Dis-cours

Het enige pad van de architectuur

Tegen de samenklontering van  
gebouwen en individuen zetten wij de stad  

en haar gemeenschappen. 

De enige manier om aan dit noodlot te ont
snappen is de maatschappelijke en industriële 
arbeidsverdeling te weigeren, maar ook door de 
professionele indeling van arbeid niet alleen te 
aanvaarden maar ook te versterken, waarbij het 
onderscheid tussen handmatig en intellectueel 
werk wordt geweigerd. Ons architecturaal pro
ject gaat alvast die richting uit: het probeert de 
sociale verdeling te verkleinen. En daar zit net 
de essentie van het politieke karakter ervan. 
Om “ons welzijn te vergroten zonder ons plezier 
te doen afnemen”1, of à la limite om ons voort
bestaan te verzekeren, moeten wij onverwijld 
bijdragen tot de heropbouw en de erkenning 
van de ambachten, het handwerk. Want onder 
impact van de arbeidsverdeling is het ambach
telijke werk, dat altijd de basis vormde van de 
menselijke creativiteit en persoonlijke ontplooi
ing, een minderwaardige activiteit geworden. 
En het zijn de scholen zelf die de vernieling 
van de cultuur en de teloorgang van deze vorm 
van intelligentie in de hand hebben gewerkt. 
Gisteren werd die vrijwillige vernieling nog in
gegeven door de burgerlijke onverschilligheid, maar 
vandaag wordt deze ongegronde rationaliteit 
versterkt door het gewicht van ondoordachtheid 
en cynisme. Meer dan ooit stelt de moderne 
beweging in al haar geschreven, gerealiseerde 
en pedagogische uitdrukkingsvormen de Eu
ropese stad voor als een natuurlijk proefterrein 
van de bouwers. Zij die betrokken partij zijn 
bij de teloorgang van de steden, en dagelijks 
de strijd aanbinden, weten dat de administra

tieve en artistieke neutraliteit een illusie is en 
dat de technici (ingenieurs en architecten) een 
beslissende rol hebben ge speeld in de versprei
ding en veralgemening van de destructurerende 
modellen van het handvest van Athene. Dat is 
ook de reden waarom wij ons gelijktijdig willen 
inzetten voor de stadsstrijd en voor de ontwik
keling van de nieuwe architecturale modellen 
die de voorbode vormen van een gedecentrali
seerde, zelfbesturende maatschappij en niet, 
zoals naar het voorbeeld van het handvest van 
Athene, van een argumentatie die stoelt op het 
principe van een buitensporige industrialise
ring, een ongebreidelde mobiliteit, zonering, 
politieke en culturele centralisering enzovoort. 
De vrijheid die de media dagelijks en met alle 
mogelijke listen verkopen is niets anders dan de 
afhankelijkheid van de mobiliteit die vandaag 
de reden en het middel is geworden voor de 
sociale fragmentering. Een fragmentering die 
nodig is om elke weerstand en elk ontluikend 
intelligent verzet tegen het industrieel systeem 
de kop in te drukken. Suïcidale aliënatie van zij 
die geen ander project hebben dan consumptie. 
 In het kader van een antiindustriële verzets
beweging op Europese schaal leggen wij ons 
toe op theoretische oefeningen en praktische 
toepassingen (het architecturaal project) met 
het oog op de heropbouw van de steden. Deze 
stimulerende, verre van naïeve oefeningen bie
den de kans om hypotheses te verifiëren, om 
vragen op te werpen en aan te zetten tot een 
debat en werken die allemaal kaderen binnen 
het enige pad van de architectuur.  

1
William Morris in 
Useful Work versus Useless Toil.

Studentenproject voor de heropbouw van het centrum van Brussel  
bij Kappellekerk, La Cambre, 1978
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25.09
Lezing 
Filipe Magelhães
fala atelier, Porto
20:00 – Paleis voor Schone Kunsten, Brussel – 
Zaal M
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Henry Le Boeufzaal
Lezing in het Engels  
€8/€5 (-26/60+)

16.11 
Lezing
Stephen Taylor
Stephan Taylor Architects, Londen
20:00 – Paleis voor Schone Kunsten, Brussel – Zaal M
Lezing in het Engels  
€8/€5 (-26/60+)

21.11
Lezing
Carme Pigem
RCR Arquitectes, Olot
20:00 – Paleis voor Schone Kunsten, Brussel – Zaal M
Lezing in het Engels
€8/€5 (-26/60+)

A+: More than 
a magazine

Cover

Abonnementen

© Valérie Mannaerts, ‘Pleasure in Making’  
(Curtain for Bozar), 2016 

De integratie van kunst in architectuur bestaat al sinds 
de oudheid. Een wettelijk kader voor kunstintegratie 
in publieke gebouwen en openbare ruimte bestaat in 
België nog geen dertig jaar. Aan dit kader wordt nu 
gesleuteld. A+ zocht uit welke veranderingen er op til 
staan. Met projecten van NeutelingsRiedijk Archi
tecten, V+, Baukunst, RCR en gesprekken met Valérie 
Mannaerts, Jean Glibert en Richard Venlet.

www.a-plus.be
abonnement@a-plus.be
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© Richard Venlet




