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Verantwoording

1

We leven in een tijd waarin het lokale wordt ingeruild voor het mondiale,
waar multinationals het overnemen van overheden. Ons heden is continu
gevuld met beelden uit de media of met advertenties. We worden
overladen met boodschappen, waarvan de inhoud - veelal onder invloed
van social media - wordt gereduceerd tot informatie. ‘Ergens is iets aan de
hand en er wordt wat van gevonden’ kopte onlangs een column van Rob
Wijnberg in De Correspondent, waarin hij zijn zorg uitsprak dat we hard
op weg zijn naar een vorm van nieuws die puur vorm is, en niet meer
verwijst naar een werkelijkheid.
Door de alomtegenwoordigheid van consumptie- en mediacultuur,
veelal met lege boodschappen, worden wij in ons dagelijks leven
continu afgeleid of bezig gehouden door gethematiseerde omgevingen
en geestdodend vermaak. Voor onze vermogens tot waarneming,
bewustzijn en betekenisvorming is het een dodelijke ontwikkeling die
ons steeds verder afdrijft van het leven van alledag. Tel daar de nog
steeds groeiende beschikbaarheid van nieuwe technologieën bij op, die
beloven ons leven beter te maken en tijdwinst op te leveren, terwijl we
om ons heen verwarring en onzekerheid zien over de gevolgen van een
economie die tot stilstand komt. We zijn, kortom, behoorlijk losgeraakt
van de werkelijkheid. Beter gezegd: we hebben de realiteit ingeruild voor
een werkelijkheid waarin steeds meer activiteiten vanuit economische,
rationele en functionele principes beoordeeld worden.
Heden ten dage geloven we dat betekenissen slechts geestelijke associaties
zijn, dat ruimte en plaats ‘daarginds’ zijn, of dat gedecontextualiseerde
beelden - al dan niet in cyberspace - de werkelijkheid zijn. Dit gegeven
kan het beste worden omschreven als ‘seinsvergessenheit’. Met deze
‘zijnsvergetelheid’ gaf Heidegger in zijn tijd al fundamentele kritiek op
de moderne, gemechaniseerde en eendimensionale wereld die hij om zich
heen waarnam. In onze Westerse wereld die steeds meer wordt begrepen
in concepten en categorieën, wordt het in-de-wereld-zijn, oftewel wat het
betekent om mens te zijn, vergeten.
Parallel hieraan raakt ook ons lichaam in de vergetelheid. Wanneer we
oppervlakkig kijken lijkt het lichaam juist meer aandacht te genieten
dan ooit, bijvoorbeeld in de vorm van de immer uitdijende reeks voedselen verzorgingsproducten. In werkelijkheid zijn we echter nog nooit zo
vervreemd geweest van datzelfde lichaam. In toenemende mate is het
lichaam (waar we al dan niet tevreden mee zijn en dat we desgewenst
modificeren) een object, met als voorlopig hoogtepunt (of dieptepunt,
afhankelijk van welke kerk je bent) de voorspelling van schrijver en
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uitvinder Raymond Kurzweil, dat we in 2045 na onze dood op een harde
schijf zouden kunnen voortleven. Maar zoals ik verderop zal worden
betogen, zijn we ons lichaam en is de scheiding tussen lichaam en geest,
ofwel tussen object en subject, een Cartesiaanse dwaling.
Zoals Merleau-Ponty het in zijn voorwoord van Phénoménologie de la
Perception (verschenen in 1945) treffend omschrijft is vóór alle reflectie,
de wereld ‘er reeds’, als een onvervreemdbare aanwezigheid. Iedere poging
de wereld te begrijpen door reflectie, wetenschap en intellectualistische
filosofie voert ons verder weg bij haar ‘facticiteit’, bij wat ze in essentie
is. We moeten, in andere woorden, de gangbare (wetenschappelijke)
opvattingen tussen haakjes zetten, teneinde tot de essentie te komen van
dat wat verschijnt, van de dingen om ons heen. De verschijnselen zelf
hebben geen betekenis, maar krijgen die door ons bewustzijn dat zich
op hen betrekt. In navolging van de fenomenologie van Merleau-Ponty
komt alle kennis bij ons binnen via het lichaam. De relevantie van de
fenomenologie, zoals we verderop zullen zien, is dus niets minder dan de
poging het ‘naïeve’ contact met de wereld te hervinden. En dus om ons
lichamelijk bestaan in de wereld te articuleren en ons bewustzijn terug te
voeren naar de werkelijkheid. Onze dagelijkse omgeving, de architectuur,
is bij uitstek geschikt om onszelf als belichaamde wezens te ervaren. Ze is
de mediator tussen ons lichaam en de wereld.
Om aan de zijnsvergetelheid te ontkomen waaraan ik hierboven
refereerde, moeten we onszelf krachtig en duidelijk positioneren als
activisten van het bewustzijn, moeten we het bewustzijn terugkapen op
hen die haar in gijzeling houden. Architectuur is bij uitstek geschikt om
al onze zintuigen te prikkelen en, van alle kunstvormen het beste in staat
om deze gelijktijdig aan te spreken. Architectonische ervaring is namelijk
nooit alleen een visuele ervaring. Wij kunnen architectuur alleen
ervaren door er met ons lichaam in de tijd doorheen te bewegen. Het
materiaalgebruik, de geur, het geluid en het licht zijn volgens architect
Steven Holl allemaal met elkaar verbonden in wat hij noemt ‘enmeshed
experience’.
De taak van levenskwaliteitverhogende architectuur is om alle zintuigen
gelijktijdig aan te spreken om daarmee ons zelfbeeld te verenigen met
de wereld. De essentiële taak van een bouwwerk is het plaats bieden
aan en het helpen integreren van onze menselijke maatstaven en gevoel
voor orde in de van nature onbegrensde en betekenisloze natuurlijke
ruimte. Architectuur benadrukt de ervaring van ons in-de-wereld-zijn en
versterkt ons gevoel van de werkelijkheid en ons zelfbeeld.
De fenomenologie als filosofische stroming stelt de subjectieve ervaring
centraal. De fenomenologie speelt niet alleen een rol in de ervaring en
de betekenis van een gebouwd werk, maar kan door een ontwerper ook
rationeel of intuïtief in het ontwerpproces worden ingezet. Het Griekse
phainomai verwijst niet alleen naar de verschijnselen (de fenomenen),
maar duidt ook op een actief proces: het ‘laten verschijnen’.
Architectonische ervaring is in staat ons bewustzijn, via de (multi)
zintuigelijke waarneming, terug te leiden naar ons bestaan in de wereld.
We moeten ons echter afvragen of dit met het huidige gebruik van de
computer in het ontwerpproces wel voldoende gebeurt. Het gebruik van
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de computer lijkt te leiden tot een architectuur die alleen het zintuig van
het zicht aanspreekt, met als resultaat dat er ruimtelijke omgevingen
ontstaan die niet of onvoldoende in staat zijn om recht te doen aan
de diepte van een menselijk leven. Een monoloog van conceptuele
verbeelding (een computergestuurd ontwerpproces) dreigt een dialoog
met de fenomenologische en ervaren werkelijkheid te vervangen.
Gebouwen en steden bieden een horizon voor het begrijpen van en
de confrontatie met de menselijke bestaanstoestand. Fenomenologie
betreft de studie van essenties. Architectuur heeft het vermogen om
essenties terug in het bestaan te plaatsen. In plaats van het voortbrengen
van objecten van louter visuele verleiding is de architectuur in staat
tot het tot stand brengen, overbrengen en verbeelden van zin. Het
uiteindelijke doel van een gebouw ligt voorbij de architectuur; het leidt
ons bewustzijn terug naar de wereld, ons zelfbewustzijn en ons bestaan.
Diep indringende architectonische ervaringen laten ons onszelf ervaren
als volledig belichaamde en geestelijke wezens.
In de afgelopen jaren ben ik verschillende keren ‘aangeraakt’ door het
werk van diverse kunstenaars en architecten, maar zeker ook filosofen.
Een dergelijke aanraking bestaat er doorgaans ongeveer uit ‘de waarheid
te hebben ontdekt’, te weten hoe het verder moet of eindelijk de juiste
woorden te hebben gevonden voor wat je probeerde tot uitdrukking te
brengen zonder dat je zelf wist daarnaar op zoek te zijn. Zo’n euforie kon
enige tijd aanhouden, maar verdween vaak na een bepaalde tijdsspanne
weer naar de achtergrond tot het zich bij hernieuwde kennismaking
of herinnering weer krachtig opdrong. Een uitzondering hierop vormt
het werk van de Amerikaanse architect Steven Holl (1947), dat een
aanhoudende bron van inspiratie blijkt te zijn. Time Magazine omschreef
het werk van Holl ooit als ‘buildings that satisfy the spirit as well as
the eye’. Dat verwoordt treffend mijn relatie tot het werk van Holl: ooit
aangetrokken door de afbeelding daarvan zijn het nu zijn in architectuur
vertaalde ideeën die blijvend inspiratie bieden.
Wijsgeren, met hun liefde tot wijsheid, stellen zichzelf de taak te ontdekken wat verborgen is, om te onthullen. Het ligt voor de hand dat de
eerder genoemde aanrakingen op het gebied van de filosofie elkaar nog
sneller opvolgden. Ik geloof niet dat het toeval is geweest dat ik (over) het
werk van de filosoof Maurice Merleau-Ponty ben gaan lezen. MerleauPonty, die door Holl wordt geduid als zijn grote inspirator, is een filosoof
uit de fenomenologische traditie. De grondgedachte van zijn hoofdwerk,
Fenomenologie van de Waarneming, is dat wij waarnemen vanuit ons
lichamelijk perspectief op de wereld. In The Visisble and the Invisible
schrijft Merleau-Ponty dat we slechts toegang hebben tot de dingen en de
wereld via het intermediair van het lichaam. Alle ervaring is ‘belichaamde
ervaring’. Het lichaam is daarbij op te vatten als de locus van een moeilijk
te lokaliseren samenhang van zintuigelijke stimuli en rationele (pre)
concepties. In de fenomenologische filosofie en de fenomenologische
benadering van architectuur kent mijn zoektocht naar een centraal idee
haar einde en tevens een startpunt. De fenomenologie biedt zowel voedsel
voor de geest als handvatten om over architectuur na te denken.
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Vraagstelling
De architectuuropvatting van Steven Holl is gestoeld op de
fenomenologische theorie van Maurice Merleau-Ponty. In de vele boeken,
artikelen en interviews van en over Holl toont hij aan hoe de MerleauPontiaanse filosofie hem inspireert en hoe hij het gedachtegoed van
de Fransman in de praktijk brengt. Met het herinterpreteren van de
fenomenologische inzichten van de filosoof Merleau-Ponty brengt Holl
deze als architect het domein van de architectuur binnen. Deze scriptie
beoogt onder woorden te brengen wat de rol is van de fenomenologische
filosofie van Merleau-Ponty in de architectuur van Steven Holl.
Deelvragen daarbij zijn: Op welke wijze gebruikt Holl principes uit de
fenomenologie in zijn ontwerpen? En wat behelzen die fenomenologische
principes? Wat kan de fenomenologie bijdragen aan de architectuur?
Bij zowel Merleau-Ponty als bij Steven Holl neemt het lichaam een
centrale plaats in binnen hun denken. Bij Merleau-Ponty krijgt het
lichaam de status van subject: wij hebben niet alleen een lichaam
maar we zíjn ons lichaam. Al ons begrip komt binnen via het lichaam.
Zo is ook de architectonische ervaring bij uitstek een lichamelijke
aangelegenheid waarbij het lichaam opgevat kan worden als een ‘locus
van de zintuigen’. Voor Holl is ‘the body in space’ een belangrijk gegeven:
“[…] As you move through spaces with all your senses acute you are
really testing the architecture”. Deelvraag: Wat is de rol van het lichaam
in de fenomenologie van Merleau-Ponty en in de architectuurpraktijk van
Steven Holl?
Critici hebben het werk van Steven Holl onder andere in verband
gebracht met het postmodernisme en met het kritisch regionalisme.
Zonder daar op deze plek verder op in te gaan is het wel interessant om
een ogenblik stil te staan bij hoe Holl zichzelf situeert in het vakgebied.
Holl geeft heel specifiek aan waardoor hij is beïnvloed. In de jaren tachtig
raakte Holl naar eigen zeggen op een dood punt in zijn denken en
werk. In navolging van het Italiaanse Rationalisme was Holl tot die tijd
voornamelijk geïnteresseerd in typologieën, teneinde een Amerikaanse,
21e-eeuwse morfologie te ontwikkelen. Omdat Holl weinig opdrachten
had en hij lesgaf verdiepte hij zich in (vak)literatuur. Henri Bergson’s
Matter and Memory was daarbij een beslissende tekst. Het boek spreekt
over tijd als duur en over de ervaring van het bestaan als zijnde het
belangrijkste en diepzinnigste.
6

Ook las Holl Rudolf Steiner, die schreef dat de geschiedenis van de
fysieke plek een aanwezigheid en betekenis heeft, die je kunt erkennen
of kunt negeren, maar die hoe dan ook bestaat. Het fysiek en mentaal
verankeren van een gebouw in zijn situatie vormt nog steeds één uiterste
van zijn werk. Het andere is de ambitie een nieuwe vorm van moderne
architectuur te maken. “I was not interested in post-modernism or in
creating a personal style for myself, rather in probing these two extremes
of the ancient and the ultra modern in each site”.
De architectuurbenadering van Steven Holl is niet voortgekomen in
reactie op bepaalde heersende architectuuropvattingen. Hij geeft aan
dat zijn intuïtie hem bracht bij een hybride methode van enerzijds een
een conceptueel kader en anderzijds een fenomenologische benadering.
Holl spreekt in dit verband graag over ‘the intertwining of idea and
phenomena’. Deelvragen: Hoe moeten we deze verstrengeling van een
organiserend idee en de waarneembare verschijningsvorm begrijpen? Hoe
verhouden ze zich tot elkaar? En is in de architectonische ervaring het
conceptuele kader nog waarneembaar?
Methode
Deze scriptie over het thema fenomenologische architectuur bestaat
uit vier delen. Het eerste deel bestaat uit een uiteenzetting van wat
de fenomenologie van Maurice Merleau-Ponty behelst en vormt een
theoretisch kader van de filosofie van de wijsgeer. Ik introduceer een
aantal begrippen uit zijn filosofie die in de andere delen van deze
scriptie terug zullen komen. Ik heb me daarbij hoofdzakelijk gebaseerd
op de Nederlandse vertaling van zijn hoofdwerk Fenomenologie van de
Waarneming, en literatuur daaromheen.
In het tweede deel draait het om de vraag hoe de architectuur zich
verhoudt tot de fenomenologie, en waarin fenomenologische architectuur
zich onderscheidt van niet-fenomenologische architectuur. In dit
hoofdstuk is er veel aandacht voor het lichaam in relatie tot onze
gebouwde omgeving, en hoe wij daaraan zin en betekenis ontlenen.
Als afsluiting van dit tweede deel ga ik op zoek naar een definitie van
fenomenologische architectuur.
Waar het eerste en tweede deel een beschouwend karakter kennen is
het derde deel de concretisering daarvan, met een omschrijving van
de architectuurpraktijk van de architect Steven Holl. Holl geeft aan
sterk beïnvloed te zijn door de fenomenologie en brengt zijn werk in
diverse boeken en bijdragen meerdere malen in verband met MerleauPonty. Na een nauwkeurige lezing van zijn ontwerptheorie volgen een
tweetal case study’s van zijn architectuur. In dit vierde deel wordt de
theorie van Holl getoetst aan de praktijk. Ik doe dat aan de hand van
het door Holl ontworpen Kiasma Nykytaiteen Museo, het Kiasma
Museum voor Hedendaagse Kunst, in Helsinki, Finland. In dit project
manifesteert de fenomenologie van Merleau-Ponty zich voor het eerst
krachtig in het werk van de architect. Tevens is het het project waardoor
hij internationaal bekendheid verwierf. Tussen het ontwerpen van
het Kiasma Museum en het onlangs opgeleverde Reid Building, The
Glasgow School of Art zit 22 jaar. Hoewel verschillend van programma
zijn beide gebouwen vergelijkbaar van grootte. De modus operandi van
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Holl lijkt in die tijd echter niet verandert. Ook het project in Glasgow is
erop gericht verschillende fenomenen tot uitdrukking te brengen.
Tot slot ga ik in de conclusie na of en hoe Merleau-Ponty de
architectuurpraktijk van Steven Holl beïnvloed heeft.
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De fenomenologie van Merleau-Ponty
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“Wat is fenomenologie? Fenomenologie is het onderzoek van de essenties.
Maar fenomenologie is ook filosofie die de essenties terugplaatst in
de existentie en zij meent dat men de mens en de wereld alleen kan
begrijpen door uit te gaan van hun ‘facticiteit’. Het is een transcendentale
filosofie die de zekerheden van de natuurlijke instelling tussen haakjes
plaatst om ze te kunnen begrijpen. Maar het is ook de filosofie die leert
dat de wereld vóór alle reflectie, ‘er reeds’ is als een onvervreemdbare
aanwezigheid. Haar volledige inspanning is erop gericht dit naïeve
contact met de wereld te hervinden om er tenslotte een filosofisch
statuut aan te verlenen. Zij bezit de ambitie van een filosofie als
‘strenge wetenschap’, maar zij geeft zich tevens rekenschap van de
‘geleefde’ ruimte, tijd en wereld. Zij probeert een directe beschrijving
te geven van onze ervaring zoals die is, zonder enige verwijzing naar
haar psychologische ontstaan en naar de causale verklaringen die de
wetenschapper, de historicus of de socioloog ervan kunnen geven.”1
– Maurice Merleau-Ponty

10

1
Maurice Merleau-Ponty,
2009, Fenomenologie van de
Waarneming, p.33. Amsterdam:
Uitgeverij Boom.

2
Een Frans tijdschrift, opgericht
in 1945, uitgegeven bij
Gallimard te Parijs

Maurice Merleau-Ponty
Maurice Merleau-Ponty werd in 1908 te Rocheford-sur-Mer in Frankrijk
geboren. Hij studeert wijsbegeerte aan de École Normale Supérieure,
waarna hij filosofie onderwijst op lycea in St. Quentin, Chartres en
Parijs. In 1945 promoveert hij op twee proefschriften, La Structure de
comportement en Phénoménologie de la perception. Niet lang daarna wordt
hij hoogleraar aan de universiteit van Lyon, vervolgens aan de Sorbonne
te Parijs. Vanaf 1952, tot zijn plotselinge dood in 1961, bezet hij een
leerstoel aan het Collège de France, als opvolger van Henri Bergson en
voorganger van Michel Foucault.
Na de Tweede Wereldoorlog trad hij als een van de oprichters van Les
Temps Modernes2 in de publiciteit. Samen met o.a. Sartre en de Beauvoir
werkte hij er als wijsgerig medewerker. Merleau-Ponty heeft nooit zo sterk
de aandacht getrokken van het grote publiek als Sartre. Aanvankelijk
stond hij dan ook enigszins in de schaduw van Sartre en werd hij
gerekend tot diens groep van linkse existentialisten die sympathiseerden
met de ideeën van Marx. Dat hij minder aandacht genoot dan zijn
tijdgenoot valt wellicht te verklaren doordat Merleau-Ponty zijn
wijsgerige gedachten nooit tot uitdrukking heeft gebracht in literaire
vorm, zoals Sartre dat deed in romans en toneelstukken. Dat de filosofie
van Merleau-Ponty erkenning genoot en in Frankrijk de aandacht van
deskundigen heeft getrokken, blijkt uit zijn benoeming aan de Sorbonne
en met name uit zijn aanstelling aan het Collège de France, de hoogste
eer die in Frankrijk aan een wijsgeer te beurt kan vallen.
Er ligt een nauw verband tussen de schrijfstijl van Merleau-Ponty en zijn
manier van denken. Regelmatig bedient hij zich van ‘c’est-à-dire-zinnen’,
dat wil zeggen: zinnen waarin het gezegde meteen weer op een andere
manier wordt hernomen, zinnen waarin de uitdrukking ter plaatste
wordt bijgesteld. De lezer krijgt geen gestolde definities. Tevergeefs
zal men zoeken naar dè definitie van het beschreven verschijnsel in
Fenomenologie van de Waarneming. Dit komt voort uit het probleem
waar Merleau-Ponty telkens tegenaan loopt, namelijk dat de filosofie
altijd gebruik moet maken van begrippen en categorieën, terwijl - in het
geval van Merleau-Ponty - zij juist wil terugkeren naar de waarneming
die voorafgaat aan het discursieve en dus prereflectief is. De vraag rijst
dan hoe de filosofie, die zelf discursief en wetenschappelijk is, het niveau
van het voordiscursieve en voorwetenschappelijke van de leefwereld tot
uitdrukking kan brengen. Hiermee belanden we bij een belangrijk punt
binnen de fenomenologie van Merleau-Ponty: het terugkeren naar de
zaken zelf.
De natuurlijke houding en terugkeren naar de zaken zelf
Het denken van Merleau-Ponty is sterk beïnvloed door Edmund Husserl
(1859-1938). Alhoewel hij in vele opzichten van laatstgenoemde afwijkt
neemt hij wel diens belangrijkste premisse over, namelijk dat we moeten
‘terugkeren naar de zaken zelf’. Dit betekent een opnieuw gaan kijken
naar de verschijnselen die zich aandienen en deze verschijnselen op
een zo onbevooroordeeld mogelijke wijze beschrijven. De ‘zaak zelf’
betreft het fenomeen, of datgene wat verschijnt. De terugkeer naar dat
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wat verschijnt, vereist het opschorten van bestaande oordelen over de
werkelijkheid. Dit houdt in dat ook alle gangbare wetenschappelijke
opvattingen en benaderingen tussen haakjes worden gezet, teneinde te
breken met de ‘natuurlijke houding’. Deze natuurlijke houding is ons het
meest eigen: we nemen iets waar en gaan er dan automatisch vanuit dat
wat wij waarnemen in de werkelijkheid bestaat, en dat het op zichzelf
een algemene objectieve betekenis heeft. De fenomenologie wil breken
met de natuurlijke houding waarin we ervan uitgaan dat de dingen er
gewoon zijn. Ze zet het oordeel over het bestaan van de werkelijkheid
tussen haakjes en streept alle (voor)oordelen weg totdat alleen het
bewustzijn nog overblijft. Deze methode wordt de fenomenologische of
transcendentale reductie genoemd. Dat de werkelijkheid een betekenis
voor ons heeft ligt niet in haar bestaan besloten, maar in ons bewustzijn
dat zich op de werkelijkheid betrekt.
In navolging van Husserl geeft Merleau-Ponty aan dat het
wetenschappelijke denken getypeerd kan worden als een verabsolutering
van de natuurlijke houding. Binnen de wetenschap wordt niet gekeken
naar betekenisconstitutie en gaat men volgens Merleau-Ponty uit van
objectieve betekenissen. Hierdoor gaat het contact met de leefwereld
verloren. “De wetenschap manipuleert de dingen en ziet ervan af ze
te bewonen”3. Wat opmerkelijk is is dat Merleau-Ponty in discussie
treedt met de wetenschappen op het niveau van de wetenschappen zelf,
waardoor hij voor de menswetenschappen belangrijk wordt.
De verschuiving van de fenomenologische aandacht naar het menselijke
bestaan werd eerder al door Martin Heidegger doorgevoerd in zijn
werk Sein und Zeit (1928). Hierin gaat het Heidegger om het zijn in het
algemeen, maar in feite voert hij een fundamentele analyse uit van het
‘Dasein’, het bestaan in de wereld. In Fenomenologie van de Waarneming
is de invloed van Heidegger merkbaar, met name wanneer MerleauPonty de tijd bespreekt. Een verschil met Heidegger is de voortdurende
aandacht voor de lichamelijkheid van het Dasein en voor de wereld zoals
die er altijd al is.
Intentionaliteit
Bewustzijn is meer een proces dan dat het een toestand betreft, en
de wijze waarop je bewust bent vormt de betekenis van datgene waar
je bewust van bent. Bewustzijn als visuele waarneming bijvoorbeeld,
vormt de betekenis van iets als waargenomen object, terwijl bewustzijn
als herinnering de betekenis van een herinnerd object vormt. Als
proces is het bewustzijn dan ook intentioneel: het is altijd ergens op
gericht -is altijd ‘bewustzijn van iets’- en in die gerichtheid constitueert
het betekenis. Waar Descartes spreekt van het cogito, het ‘ik denk’,
daar spreekt Husserl van het ‘ik denk dat’. Deze gerichtheid van het
bewustzijn wordt intentionaliteit genoemd. Het bewustzijn is niet zomaar
bewustzijn, maar altijd bewustzijn van iets. Intentionaliteit is als het
ware de wisselwerking tussen object en subject. Het intentionele object
hoeft dus niet per se het werkelijke of reële object te zijn, maar het is de
betekenis van datgene wat aan mij verschijnt. Ik kan een kopje op mijn
bureau zien staan, ik kan er op een andere plaats aan denken of ik kan
het me op een ander moment herinneren. Omdat het kopje in deze drie
12

3
Maurice Merleau-Ponty,
2012, Oog en Geest, p.15.
Amsterdam: Uitgeverij Parrèssia

gevallen steeds een andere betekenis heeft betreft het hier dus ook drie
intentionele ‘objecten’.
Waarneming
Waarnemen, zo stelt Merleau-Ponty, doen we niet alleen met onze ogen,
maar met ons gehele belichaamde zijn. Om te kunnen zien moet je
een bepaalde plek innemen van waaruit je kijkt, waardoor je nooit een
alles overziend perspectief kunt hebben. Belichaamd zien betekent dus
dat nooit alles tegelijkertijd kan worden gezien. Ook als de geest zich
bezig houdt met de betekenis van de waarneembare wereld is deze dus
verankerd in het lichamelijke. Claude Lefort stelt in de inleiding van Oog
en Geest dat het boekje een ‘hulde aan het lichaam’ is: zowel het oog als
de geest, zowel het zien als het denken kunnen slechts betekenis geven
aan onze wereld doordat zij belichaamd zijn.
Wanneer het boek Fenemonologie van de Waarneming wordt besproken
spreekt men ook wel van ‘perceptie’ in plaats van ‘waarneming’.
Waarneming doet denken aan bewust gerichte aandacht. Mensen
kunnen bijvoorbeeld worden aangesteld als waarnemers en het woord
waarneming laat zich gemakkelijk associëren met wetenschap. Bij
perceptie passen dit soort associaties niet. De perceptie gaat volgens
Merleau-Ponty vooraf aan alle vormen van reflectie en begripsvorming
en zij blijft onder de reflectie aanwezig als haar dragende grond. De
perceptie heeft haar eigen zin en waarheid; deze kunnen door de
rationele reflectie wel worden geëxpliciteerd, maar komen niet door
haar tot stand. Toch zou het verkeerd zijn te denken dat de perceptie
voor Merleau-Ponty het vertrek- en steunpunt is van zijn wijsgerige
denken, zoals het ‘cogito’ dat is voor Descartes. De perceptie beïnvloedt
weliswaar ons hele intentionele leven, kan eventueel worden aangeduid
als basis, maar zelf word zij ook weer van vele kanten beïnvloed.
Bijvoorbeeld door aangeleerde associaties, het geheugen, door de taal
met al zijn vanzelfsprekendheden, door affecten en emoties, door het
praktische leven en de sociale omgeving. De perceptie is allerminst een
simpel basisgegeven dat altijd aan zichzelf gelijk blijft. Zij heeft een
gecompliceerde en dynamische structuur.

4
stroming in de psychologie
die vanwege het unieke
karakter van de eenheid in
de menselijke waarneming
en beleving, weigert om
menselijke gedragingen in
afzonderlijke elementen te
splitsen.

Gestaltpsychologie
De perceptie wordt volgens Merleau-Ponty gekenmerkt door de figuurveld-structuur waarover de Gestaltpsychologie4 spreekt. Perceptie treedt
alleen dan op wanneer er vanuit een veld iets als figuur naar voren treedt.
De figuur wordt gepercipieerd, het veld wordt mede-gepercipieerd. Uit
een veld kunnen verschillende figuren oprijzen. Vaak is ons veld beperkt
en lokaal; ik kijk naar een bloemstuk dat in de kamer staat. Maar dit
lokale veld maakt onderdeel uit van een groter veld, en alle velden
behoren tot één uiteindelijk veld dat wij ‘wereld’ noemen. Die wereld
blijkt weer op verschillende manieren tot veld te kunnen worden: visueel,
sonoor, tactiel, geur en smaak. De wereld, veld van alle velden, is gegeven
als medegegeven in alle gegevens. De wereld betreft geen denk-contrustie,
geen rationele synthese. Ze is even dichtbij als wij nabij zijn aan onszelf,
want wanneer wij onze eigen aanwezigheid gewaarworden, ervaren wij
onszelf in de wereld.
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De figuur die naar voren treedt kunnen we aanduiden als ‘zin’:
visuele, sonore, tactiele zin, zin voor neus of tong, rationele, affectieve,
emotionele, esthetische zin; het woord ‘zin’ heeft talloze betekenissen.
Volgens Merleau-Ponty heeft ‘zin’ altijd twee kanten: zin voor ons en zin
door ons. Er bestaat immers geen zin voor het stuk hout dat een speelbal
is voor de golven. Door de manier waarop wij intentioneel openstaan,
bepalen wij op welke manieren de wereld voor ons tot zin kan worden.
Wij zijn dus altijd zingevend en zinnemend, en deze beide zijn met elkaar
verstrengeld.
Lichaam-subject
Wij treffen in onszelf vele vormen van zingeving en zinneming aan.
Voor een deel ontstaan deze vanuit onszelf, anderzijds ontstaan deze
niet op bewuste of gewilde wijze. Merleau-Ponty geeft het voorbeeld dat
dingen voor ons ver weg of dichtbij, hoog of laag kunnen zijn; staan wij
op een dak van een hoog gebouw en kijken we recht naar beneden, dan
kijken wij in de diepte, en diepte is voor voor veel mensen beangstigend.
De zin hiervan bestaat voor, maar ook door ons: deze blijkt immers
onverbrekelijk samen te hangen met de beleving van ons lijf. Voor
Merleau-Ponty is onze lichamelijkheid het oorspronkelijke niveau van
zingeving, waaruit zich een bewuste interpretatie kan ontwikkelen5.
Volgens de wijsgeer is de waarneming in vele opzichten voorbewust,
voorpersoonlijk en niet eenduidig.
In dit voorpersoonlijke gebied is het lichaam werkzaam met een eigen
lichamelijke intentionaliteit. Merleau-Ponty bestrijdt de (filosofische)
stromingen die in het bewustzijn de bron en zekerheid van kennis zien.
Verregaande kritiek heeft hij op de cartesiaanse stelling ‘Cogito ergo
sum’: Ik denk, dus ik besta. De discussie die Merleau-Ponty enerzijds
voert met het empirisme en anderzijds met het intellectualisme vindt
vooral plaats in de bespreking van een aantal thema’s die direct met de
waarneming verband houden, waarbij het thema van de lichamelijkheid
het meest algemene is. Merleau-Ponty stelde zijn wijsbegeerte voor als een
overwinning op het cartesianisme. Kenmerkend voor dit cartesianisme is
het dualisme. Descartes maakte scherp onderscheid tussen een denkende
geest en een mechanische lichamelijkheid. Het ‘lichaam-subject’ is juist
een eenheid, weliswaar ambigu, van lichamelijkheid en subjectiviteit. Bij
Merleau-Ponty krijgt het lichaam de status van subject. Dat is bijzonder,
want in de filosofie wordt het lichaam doorgaans opgevat als object.
Merleau-Ponty spreekt niet over het lichaam als een ‘zak met cellen’,
maar over het lichaam zoals je dat ervaart en beleeft. Het is niet alleen
het lichaam dat je hebt, maar ook dat je bent. Reeds op voorbewust
niveau zijn wij zingevende existentie. Er zijn immers vormen van zin die
wel door ons bestaan, maar niet door ons als bewuste en vrije personen.
Vandaar dat Merleau-Ponty spreekt van ‘lijf-subject’ en van ‘ik-lijf’. Mijn
lijf, aldus de filosoof, weet veel over de wereld waarvan ik, als reflecterend
denker, geen weet heb.
Lichamelijk bestaan
In Merleau-Ponty’s filosofie staat het être-au-monde centraal: mensen
zijn op de wereld gericht én in de wereld aanwezig. Ik ben niet alleen
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‘in’ of ‘op’ de wereld, maar ook ‘behoor ik ertoe’. De gerichtheid is die
van het lichamelijke subject en niet die van een losstaand bewustzijn.
Dit belichaamde subject wordt in het vroege werk van Merleau-Ponty
aangeduid als ‘eigen lichaam’ (corps propre) of ‘doorleefd lichaam’
(corps vécu) en later als ‘vlees’ (la chair). Het bewustzijn is geïncarneerd,
verbonden met een lichaam in de wereld. Volledig overzicht en volledige
helderheid zijn dan ook nooit te krijgen omdat het lichaam zelf ook
ruimte en tijd inneemt. Als wij bijvoorbeeld een huis zien, zien we dit
vanuit een perspectief dat door ons lichaam en zijn plaats ten opzichte
van het huis wordt bepaald. Ons lichaam ‘weet’ reeds hoe het huis er
er vanuit een andere positie uitziet als we eromheen lopen. Zo bestaat
al het waargenomene voor en door ons lichaam. Het is ‘thuis’ bij de
dingen. Het lichaam is niet in de ruimte zoals dingen dat zijn, maar het
bewoont de ruimte. Met deze visie heeft Merleau-Ponty de eenzijdige
lichaam-geest en subject-object scheiding overwonnen. Het subject van
de waarneming is een lichamelijk, geïncarneerd subject. Merleau-Ponty
heeft daarom zijn filosofie van de waarneming gegrond in een filosofie
van het lichamelijke bestaan in de wereld. In de waarneming, maar
ook in het handelen, zijn we lichamelijk in de wereld aanwezig en ook
lichamelijk op de wereld gericht. Bewustzijn en denken staan niet los
van het lichaam, ze zijn ermee verweven. Voor de waarneming is het
cogito tacite, stilzwijgend denken, bepalend. In perceptie is denken van
meet af aan aanwezig, maar in zwijgende vorm. Waarom? ‘Indien de
primordiale subjectiviteit geen weet heeft van zichzelf vanaf het eerste
moment van haar bestaan, hoe zal zij dan ooit bewust worden?… Wij
willen dus niet zeggen dat het subject onwetend is omtrent zichzelf.
Kent het zichzelf niet, dan is het ding. En niets kan maken dat het later
bewust wordt’6. De conclusie is duidelijk: mensfilosofie is van meet af aan
bewustzijnsfilosofie; mens-zijn is bewust-zijn.
De ander en de taal
Dat ons lichaam de ruimte bewoont heeft ook consequenties voor de
visie op ‘de ander’. Net zoals de wereld er altijd al is, bestaat ook de ander
altijd al als aspect van mijn existentiële veld. Ik zie de ander van buiten,
maar dat wat ik zie is hij of zij zelf. Wij zijn beiden existentie, gericht
op dezelfde wereld, en daarom is er een coëxistentie. Dit betekent dat
wij elkaar tenminste gedeeltelijk direct verstaan. Zelfs jonge kinderen
van nog geen twee jaar imiteren direct de bijtbewegingen van de
volwassene. Deze transcendentie, een zichzelf overstijgende beweging, is
een beweging vanuit de eigen wereld naar de wijdere gemeenschappelijke
wereld. Voor Merleau-Ponty geldt dus niet ‘De hel - dat zijn de anderen’,
waarmee Sartre de sociale wereld als een voortdurend conflict tussen
onderlinge vijanden beschrijft. Door middel van de eerder genoemde
coëxistentie keert Merleau-Ponty zich hiervan af.
In dit kader kan ook de taal worden gezien. Taal kan slechts worden
begrepen als een uitdrukking, zoals ook een gebaar een uitdrukking is.
Het gesproken woord is de belichaming van een gedachte. Net zoals geest
en lichaam niet kunnen worden gescheiden, kunnen ook woorden en
denken niet van elkaar losgekoppeld worden. Gedachten zijn geworteld
in de wereld, ze zijn geïncarneerd in woorden. Woorden zijn het lichaam
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van de gedachte. De betekenissen van de woorden zijn dus in de eerste
plaats existentieel; pas in tweede instantie kan op grond hiervan een
begripsmatige betekenis ontstaan. “Het valt niet te betwisten dat de
filosofie mank gaat. Zij huist in de geschiedenis en in het leven, maar zij
zou zich willen nestelen in hun centrum, daar waar zij aan het ontstaan
zijn, waar zin aan het worden is. Zij verveelt zich in het geconstitueerde.
Zij moge uitdrukking zijn, toch wordt zij alleen maar zichzelf als zij
weigert om met het uitgedrukte samen te vallen als zij daarvan afstand
neemt om de zin ervan te ontwaren”7 zegt Merleau-Ponty als hij over
zijn denken spreekt. Merleau-Ponty verwijt Descartes dan ook dat deze
vertrekt vanuit een woordloos ‘cogito’ en dus geen oog heeft voor de
aanwezigheid van taal in zijn filosoferen. Echter, ons denken is nooit
ontdaan van een materieel steunpunt. De timmerman denkt aan de
hand van gereedschappen en materialen, de schaker aan de hand van
bord en stukken. In het geval van de gedachte is ons steunpunt het
woord, en het kan hiervan niet worden gescheiden. Wij blijken woorden
nodig te hebben. Het overkomt ons bijvoorbeeld wel eens dat ons iets
te binnen schiet en we daarna de sleutelwoorden daarvan zijn vergeten;
dan is de gedachte verdwenen. Herinneren we ons de sleutelwoorden
weer, dan staat ook de gedachte ons weer helder voor ogen. Taal is geen
externe, naderhand bijkomende uitdrukking van de gedachte; taal is
haar lijf; denken en spreken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Merleau-Ponty maakt onderscheid tussen twee verschillende momenten
die werkzaam zijn binnen iedere vorm van expressie: het ‘parole parlée’,
het gesproken woord en het ‘parole parlante’, het sprekende woord. Dit
gesproken woord heeft betrekking op direct of frontaal taalgebruik,
waarbij tekens, symbolen en woorden een bepaalde vaste betekenis
hebben. Het sprekende woord staat daarentegen juist voor indirect
taalgebruik en het moment waarop de betekenis nog niet vaststaat.
De wetenschapper bedient zich doorgaans van het parole parlée, de
kunstenaar juist van het parole parlante, waardoor betekenis steeds weer
opnieuw tot stand kan komen.
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Fenomenologische architectuur
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In zijn werk Remarks on Colour zegt Wittgenstein: “There is no such
thing as phenomenology, but there are indeed phenomenological
problems”. Hij verwerpt dat er een universele logica uit de fenomenen zou
zijn af te leiden, maar hanteert wel de fenomenologische methode.
Analoog daaraan zou je kunnen stellen dat fenomenologische
architectuur niet bestaat, maar wel een fenomenologische benadering
van de architectuur. In dit gedeelte ga ik op zoek naar wat die
fenomenologische benadering van architectuur inhoudt.
Allereerst dringt de vraag zich op hoe architectuur met een
fenomenologische benadering zich onderscheidt van nietfenomenologische architectuur. An sich lijkt fenomenologische
architectuur niet te bestaan. Zonder verschijningsvorm kan er ook
geen sprake zijn van waarneembare fenomenen en daarom draagt alle
gerealiseerde architectuur deze altijd in zich. De fenomenologie speelt
binnen de architectuur zowel een rol in de creatie als in de ervaring
van een gebouwd werk. Het Oudgriekse phainómenon, betekent ‘het
zichtbare’ of ‘verschijning’. Enerzijds speelt de fenomenologie een rol
in het ‘laten verschijnen’, anderzijds in de verschijningsvorm van een
gebouwd werk.
Maar waarom zou een ontwerper willen werken volgens een
fenomenologische benadering? Waar bestaat die benadering uit? En wat is
de rol van het lichaam, dat binnen de fenomenologie van Merleau-Ponty
zo’n belangrijke plaats inneemt?
Architectuur en het lichaam
Wanneer we, in navolging van Merleau-Ponty, het lichaam centraal
stellen en kijken hoe het lichaam zich verhoudt tot de architectuur, dan
zien we dat er verregaande relaties bestaan tussen die twee.1 Zolang we als
mens op terra firma verblijven, zijn we lichamelijk. Deze lichamelijkheid
bepaalt in grote mate wélke betekenis dingen voor ons hebben en hóe ze
betekenis hebben; beiden zijn het gevolg van het soort lichaam dat we
bewonen, de omgeving waarin het opgroeit en de sociale en culturele
gebruiken waarin het functioneert.
Temidden van deze uitwisseling tussen organisme en omgeving bevindt
zich de architectuur. “Enerzijds is ze ruimtelijk en lichamelijk en
komt ze voort uit en grijpt ze terug op prereflectieve en lichamelijke
betrokkenheid bij de fysieke dimensies van tijd en plaats. Anderzijds is
architectuur een verfijnde vorm van symbolische expressie die ons in staat
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stelt betekenis te geven aan de plekken waar we wonen en werken”.2
Uit een grote hoeveelheid empirisch onderzoek naar perceptie,
conceptuele structuren, redeneren en taal is gebleken dat de opvatting
dat denken en betekenis buiten het lichaam zouden kunnen bestaan
aantoonbaar onjuist is, schrijft Johnson in Architectuur en de
belichaamde geest3. Wat de verschillende onderzoeken aantonen is
dat ons vermogen om dingen te begrijpen -van fysieke voorwerpen als
een stoel tot abstracte concepten als oorzaak en gevolg- voortkomt uit
de wijze waarop wij de dingen waarnemen. Johnson geeft een aantal
voorbeelden van de manier waarop betekenis verankerd ligt in de
lichamelijke waarneming. Ik neem daarvan het voorbeeld over ‘krachten’
in dit schrijven op:
We zijn onderworpen aan uiteenlopende soorten fysieke krachten
die ons beïnvloeden en doen bewegen. Als kind worden we opgetild,
rondgedragen, omgeduwd, gestreeld en gewiegd. We voelen hitte
en kou. We worden geteisterd door wind en regen. We leren hoe we
onze handen, armen en benen kunnen bewegen. Dat wil zeggen: we
leren hoe we krachten kunnen aanwenden om dingen in de wereld te
veranderen. Uiteindelijk leren we ons lichaam van de ene plaats naar
de andere te bewegen. We leren kortom hoe krachten werken.
Wanneer een groot object sterk overhelt, maakt ons dat bang omdat
we geleerd hebben dat dergelijke voorwerpen onder invloed van de
zwaartekracht kunnen omvallen, tenzij ze stevig in de grond zijn
verankerd. Zo leren we hoe krachten en causale verbanden in onze
wereld in elkaar steken. We leren dit op een lichamelijk niveau, eerst
voornamelijk door de krachten die op onszelf inwerken, later ook door
de krachten die we zelf aanwenden om de wereld te veranderen.
Betekenissen en emoties rond het blijven staan en omvallen
van gebouwen worden metaforisch getransporteerd naar onze
maatschappijopvatting. In de afgelopen jaren zijn we getuige geweest
van hoe er in de financiële sector diverse banken zijn ‘omgevallen’. De
maatschappij is te zien als een gebouw dat is gebouwd of opgericht,
stabiel kan zijn of worden ondermijnd, kan wankelen en omvallen
en uit zijn as kan herrijzen. Op 11 september 2001, en vooral in de
periode daarna, werd op pijnlijke wijze duidelijk dat architectuur
en lichamelijkheid zeer sterk met elkaar zijn verbonden. Vanuit de
maatschappij-gebouw-metafoor vertegenwoordigde het World Trade
Center bepaalde Amerikaanse en kapitalistische waarden. De torens
symboliseerden macht, kracht en gezag. Toen de vliegtuigen zich in de
torens boorden, was het alsof een kogel het hoofd binnendrong en het
lichaam doodde. Met het instorten van de torens stortte ook het gevoel
van macht en superioriteit in.
Dat er een verregaande relatie bestaat tussen onze gebouwde omgeving
en ons lichaam valt op te maken uit het gegeven dat gebouwen als
metaforische lichamen worden gezien. Gebouwen hebben gezichten
(façades) en voeten (fundamenten). De gezichten hebben ogen (ramen),
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monden (deuren) en soms een neus (architectonische elementen tussen
de ramen in). Deze lichaamsprojectie geldt niet alleen gerealiseerde
bouwwerken. Ook in het ontwerpproces kan de metafoor van het
lichaam worden aangewend om over een ontwerp te denken. Denk aan
de manier waarop Santiago Calatrava inspiratie haalt uit het menselijk
lichaam. Dom Hans van der Laan maakt onderscheidt tussen staande,
zittende en liggende volumes. En Peter Zumthor schrijft in zijn boek
Atmospheres: “[…] I mean the word ‘body’ quite literally. It’s like our
own bodies with their anatomy and things we can’t see and skin covering
us - that’s what architecture means to me and that’s how I try to think
about it. As a bodily mass, a membrane, a fabric a kind of covering,
cloth, velvet, silk, all around me. The Body! Not the idea of the body the body itself!”4
De vereniging met de wereld
Waar Johnson het vooral heeft over de symbolische en metaforische
verhouding van het lichaam tot de architectuur, zet Juhani Pallasmaa
(1936, Finland) met zijn boek The Eyes of the Skin: Architecture and
the Senses in op de tastzin. Met de keuze van de titel ‘The Eyes of
the Skin’ wenste Pallasmaa zowel het belang van de tastzin in onze
ervaring en het begrip van de wereld tot uitdrukking te brengen alsook
op een conceptuele kortsluiting tussen het dominante zintuig van
het gezichtsvermogen en het onderdrukte zintuig van de tastzin te
wijzen. Pallasmaa neemt in zijn inleiding een citaat over van de Britse
antropoloog Ashley Montagu, dat de vooraanstaande positie van de
tastzin onderschrijft: “[The skin] is the oldest and most sensitive of our
organs, our first medium of communication, and our most efficient
protector […] Even the transparent cornea of the eye is overlain by a
layer of modified skin […] Touch is the parent of our eyes, ears, nose and
mouth. It is the sense which became differentiated into the others, a fact
that seems to be recognized in the age-old evaluation of touch as ‘the
mother of the sense’”.5
Door de tastzin weten wij onszelf met de wereld verbonden. Het
lichaam dat onthoudt wie je bent en waar je bent, is het middelpunt
van de wereld. Niet in de zin van het centraal perspectief dat tijdens de
Renaissance zijn intrede deed, maar als de locus van de zintuigen. Al de
zintuigen zijn op te vatten als verlengden van het tastzintuig; oren, neus,
mond en ogen - het zijn allen aanpassingen in het huidweefsel van het
ons omhullende membraan. Alle zintuigelijke ervaringen zijn manieren
van contact en dus gerelateerd aan tactiliteit.
Voor Pallasmaa spreekt ‘levenskwaliteitverhogende’ architectuur alle
zintuigen gelijktijdig aan om op die manier ons zelfbeeld te verenigen
met de wereld. Hij noemt de essentiële taak van een bouwwerk dan ook
verzoening en vereniging. Een bouwwerk projecteert onze menselijke
maatstaven en gevoel voor orde op de van nature onbegrensde en
betekenisloze natuurlijke ruimte. Architectuur laat ons dus niet alleen
werelden van verdichting en verbeelding bewonen, ze benadrukt ons
in-de-wereld-zijn, versterkt het gevoel van de werkelijkheid en van ons
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zelfbeeld. Wat Pallasmaa suggereert is dat de architectuur een ethische
dimensie heeft waar niet aan mag worden voorbijgegaan. Architectuur
heeft als missie de wereld te verbeteren. “Buildings and cities provide the
horizon for the understanding and confronting of the human existential
condition”, schrijft Pallasmaa. “Instead of creating mere objects of visual
seduction, architectures relates, mediates and projects meanings. The
ultimate meaning of any building is beyond architecture; it directs our
consciousness back to the world and towards our own sense of self and
being. Profound architecture makes us experience ourselves as complete
embodied and spiritual beings”.6 Pallasmaa houdt een pleidooi voor een
architectuur die gevoelens en verbeelding oproept die noodzakelijk zijn
voor een volwaardig leven. Architectuur zal dus het absolute karakter van
de huidige wereld in twijfel moeten gaan trekken.
Volgens Pallasmaa leven we in mentale werelden, die dicht bij de realiteit
van de droom liggen en zich onttrekken aan de wetenschappelijke
beschrijving. Het materiële, het ervarene, het herinnerde en het verbeelde
smelten volledig samen. Vandaar dat voor Pallasmaa de geleefde wereld
fundamenteel ‘onwetenschappelijk’ is, op een vergelijkbare manier als
waarop Merleau-Ponty wilde terugkeren naar de voorwetenschappelijke
leefwereld waarin de dingen er gewoon zijn. De ruimte waarin wij
leven wordt bepaald door ons vermogen ons dingen voor te stellen en
onze ervaring samen te laten smelten met ervaring en geheugen. Deze
‘geleefde ruimte’ verschilt fundamenteel van de fysieke en geometrische
ruimte: we zouden kunnen spreken van existentiële ruimte. In het maken
van architectuur is geleefde ruimte zowel het object als de context. De
taak van de architectuur is ‘zichtbaar maken hoe de wereld ons raakt’,
zoals Merleau-Ponty over de schilderijen van Cézanne schreef. Volgens
Merleau-Ponty leven wij in ‘het vlees der wereld’. Dit la chair du monde is
het ‘element’ waarvan alles doordrongen is, waaruit heel de werkelijkheid
is opgebouwd. Architectuur structureert en articuleert dit existentiële
vlees en geeft er zo specifieke betekenissen aan. Architectuur temt en
domesticeert de tijd en ruimte van het vlees der wereld voor menselijke
bewoning, schrijft Pallasmaa.7 De architectuur heeft dus de taak ons
in-de-wereld-zijn van een kader en een structuur te voorzien om zo
specifieke betekenissen te verlenen.
In het ervaren van een bouwwerk vindt er een uitwisseling plaats tussen
mij en de ruimte. Die uitwisseling bestaat enerzijds uit mijn emoties en
associaties en anderzijds uit de atmosfeer van de ruimte. Die atmosfeer
verleidt weer tot gewaarwordingen en zet aan tot gedachten. Wanneer
wij een architectonisch werk ervaren bestaat die ervaring niet uit een
reeks geïsoleerde beelden op ons netvlies. Het werk bestaat uit het totaal
van samengestelde materialen, vormen en oppervlakken die we met ons
oog en de andere zintuigen kunnen aftasten. Maar evengoed is het een
samengaan van de fysieke met de mentale structuur, waardoor onze
ervaring van samenhang en betekenis wordt voorzien.
Architectuur en de virtuele ruimte
Volgens Alberto Pérez-Gómez (1949, Mexico) is onze beschaving ten
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prooi gevallen aan een obsessie voor beelden. Conceptuele constructies
of visuele objectiveringen worden daarbij vaak voor de werkelijkheid
houden, terwijl de werkelijkheid dergelijke conceptuele reducties altijd
overstijgt. “Er lijkt sprake van een op hol geslagen platonisme: water
is niet slechts H2O”, schrijft hij8. Ook Pallasmaa geeft in de inleiding
van The Eyes of the Skin aan dat een van de aanleidingen om het boek
te schrijven is dat hij zich in toenemende mate zorgen maakte over de
dominantie van het beeld. En daarmee het naar de marge verdwijnen van
andere zintuigelijke waarneembare kwaliteiten van de architectuur.
De komst van nieuwe technologieën, internet en andere vormen van
digitale communicatie, die de hele wereld met een muisklik beschikbaar
maken, betekent niet dat we de wereld, die de basis vormt voor onze
cultuur, kunnen negeren. Want alhoewel de ruimte van Amsterdam en
die van Montreal tot op een bepaald niveau gelijk zijn (dezelfde mobiele
telefoons, hetzelfde internet en dezelfde series op televisie), beseffen
we direct als we het vliegtuig uitstappen dat Amsterdam en Montreal
wezenlijk van elkaar verschillen.
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Natuurlijk moeten we openstaan voor nieuwe hulpmiddelen en deze
integreren in het creatieve proces. Maar met dat integreren zouden
we ook een bewustzijn moeten inbouwen dat ons ervoor behoedt
uit te gaan van een simplistische cultuurtheorie. In de recente
architectuurpraktijk heeft het gebruik van computers niet alleen geleid
tot een onverschilligheid voor geschiedenis, maar ook tot een desinteresse
in ons belichaamd bewustzijn.
De computer lijkt zijn aanvankelijke functie in de architectuurproductie
(als hulpmiddel ter verhoging van de efficiëntie) al geruime tijd te zijn
ontstegen. Het ‘hulpmiddel’ creëert nieuwe vormen die afwijken van de
traditionele ‘orthogonale’ bouwpraktijk. Alberto Pérez-Gómez noemt het
“instrumentale processen, noodzakelijkerwijs gebaseerd op wiskundige
modellen, en vaak ontaarden ze in vrijblijvende oefeningen in formele
acrobatiek”.9 Daarbij worden al snel het belang van onze ruimtelijke
relatie met de wereld die ons menszijn bepaalt, onze historiciteit en onze
gebondenheid aan de zwaartekracht vergeten. Pérez-Gómez bekritiseert
de pogingen om te ontwerpen vanuit de onjuiste opvatting dat de
geest losstaat van het lichaam en dat menselijk begrip kan worden
gedecontextualiseerd.
Ook Pallasmaa is bezorgd over het gebruik van de computer in
het ontwerpproces. Doorgaans wordt deze volgens hem gezien als
een uitvinding die alleen maar voordelen zou kennen: het heeft de
menselijke verbeelding bevrijd en voorziet in een efficiënt ontwerpproces.
Volgens Pallasmaa hebben computergegenereerde beelden de neiging
om de indrukwekkende multi-zintuigelijke, simultane en synchrone
vaardigheden van ons voorstellingsvermogen te doen afvlakken door
van het ontwerpproces een passieve visuele manipulatie te maken. De
computer creëert afstand tussen de maker en het gemaakte, terwijl het
tekenen met de hand of het vervaardigen van modellen de ontwerper
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in een haptisch contact stelt met het object of de ruimte. Terwijl we
het object in de hand houden wordt het gelijktijdig ‘vastgehouden’ in
ons hoofd en kunnen we het object betreden met onze verbeelding. We
bevinden ons gelijktijdig binnen en buiten het ontworpen object. Een
creatief werk vraagt om zowel lichamelijke als geestelijke identificatie en
inlevingsvermogen.
In een creatief werk zijn kunstenaar en ambachtsman dan ook eerder
lichamelijk betrokken, dan dat ze zich concentreren op een extern
en geobjectiveerd probleem. In het werken vindt er een identificatie
en uitwisseling plaats; het gehele belichaamde en mentale zijn van de
maker toont zich in het werk. Volgens Ludwig Wittgenstein vind er in
een architectonisch werk een vergelijkbare wisselwerking plaats met het
zelfbeeld als in een een filosofisch werk: “Werken in filosofie -net als in
veel opzichten het werken in architectuur- is eigenlijk het werken aan
onszelf. Aan de eigen interpretatie. Aan hoe je iets ziet […]”.
Architectuur bezit haar eigen ‘discursieve universum’ en biedt de
mensheid van oudsher veel meer dan technische oplossingen geboren uit
praktische noodzaak. In de huidige, door technologie gedreven wereld
is het niet meer vanzelfsprekend dat architectuur enige andere betekenis
heeft dan onderdak bieden. Maar, zo stelt Pérez-Gómez, onze dromen
zijn altijd aan plaats gebonden. Zelfs cyperspace zou niet kunnen bestaan
als we niet in de eerste plaats sterfelijke, zich van zichzelf bewuste, met de
wereld verbonden lichamen waren. We hebben niet alleen een lichaam,
we zijn een lichaam. Architectuur biedt ons de mogelijkheid onszelf als
compleet te ervaren, zodat we dichterlijk de aarde kunnen bewonen en
waarlijk mens kunnen zijn.
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Genius loci: het karakter van de plek
In de eerder beschreven architectuuropvatting van de Fin Pallasmaa
resoneert een architectuurtheorie van die andere Scandinavische
architectuurhistoricus, - theoreticus en architect. De Noor Christian
Norberg-Schulz (1926-2000) legde de basis voor zijn architectuurtheorie
aan het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Zijn Intentions in
Architecture was een poging een architectuur te definiëren in andere dan
uitsluitend technische en functionele termen en was vooral een aanzet
tot een meer psychologische benadering van het begrip ruimte10. In
reactie op de architectuuropvatting uit die tijd waarin ruimte eenzijdig
werd opgevat als een gegeven waarvan maat, volume en karakter werden
bepaald door materiële behoeften, lanceerde Norberg-Schulz het begrip
‘existentiële ruimte’ (zoals Pallasmaa dat later ook zou doen). Daarmee
bedoelde hij het aspect van de ruimte dat door middel van tekens en
symbolen appelleert aan ervaringen, herinneringen en de verbeelding.
Voor Norberg-Schulz was het bouwen verbonden aan de manier waarop
mensen zich vertrouwd maken met hun omgeving. Architectuur is de
ruimtelijke concretisering van voorstellingen en ervaringen van mensen
over zichzelf en over hun verhouding tot de werkelijkheid.
Steunde het eerst boek van Norberg-Schulz nog op empirisch bewijs
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en inzichten uit de gedragswetenschappen, in zijn latere werk erkent hij
de onmogelijkheid met een zuiver wetenschappelijk vertoog de essentie
van de architectuur te vatten. Dat inzicht is vooral beïnvloed door het
existentialisme van Heidegger en de fenomenologie van Husserl, maar
merk ook de gelijkenis met Jean-Paul Sartre op: “Essenties en feiten
zijn onvergelijkbaar en wie zijn onderzoek bij feiten begint zal nooit op
essenties uitkomen.” De invloed van Husserl is goed merkbaar wanneer
Norberg-Schulz schrijft: “[…] Al het andere, zoals atomen en moleculen,
getallen en allerlei soorten ‘gegevens’, zijn abstracties of hulpmiddelen die
men heeft uitgevonden om aan andere doelen te beantwoorden dan aan
het leven van alledag”.11
In zijn invloedrijke boek Genius Loci. Towards a Phenomenology of
Architecture richt Norberg-Schulz zich op de beschrijving van de
elementen van de existentiële ruimte: een plek is een plaats met een
geschiedenis, een identiteit en een betekenis. Met behulp van de
fenomenologie komt hij tot een ‘theorie van de plek’. Een plek heeft altijd
een eigen karakter, een genius loci, en het is de taak van de architect dit
karakter tot uitdrukking te brengen. Wanneer de architectuur dat doet,
dan helpt ze de mens te wonen. Wonen berust op de verbondenheid van
de mens met de identiteit en de betekenis van de plek.
Als Norberg-Schulz over een plek spreekt doelt hij zowel op plaatsen
die door de mens zijn ingericht als op oorden die ongerept in de natuur
worden aangetroffen. Een ruimte wordt een plek door de bijzondere
kwaliteiten van het licht, door het zichtbaar maken van hoe iets gemaakt
is of door de aard van de materialen. Samen bepalen de concrete
onderdelen waaruit een geheel bestaat het ‘karakter’ van de omgeving,
dat het wezen van de plaats vormt. “Een plaats wordt bepaald door zo’n
karakter of ‘sfeer’. Een plaats is dus een kwalitatief, ‘totaal’ fenomeen dat
we niet tot een van zijn eigenschappen, zoals ruimtelijke verhoudingen,
kunnen herleiden zonder dat wij zijn concrete karakter uit het oog
verliezen”.12
In het boek staat de vraag naar de samenhang tussen ruimtelijke
en atmosferische kwaliteiten centraal. Om dit te onderzoeken grijpt
Norberg-Schulz terug op een sedert de oudheid levende literaire formule,
de genius loci. Bij Norberg-Schulz wordt die formule ontdaan van haar
historische betekenis en geladen met een nieuwe inhoud. De genius
bepaalt wat een ding is, of wat het ‘wil zijn’ om de woorden van architect
Louis Kahn te gebruiken.
De genius loci is het verbindende element tussen de mens en zijn
omgeving. Onze behoefte aan oriëntatie en identificatie heeft te maken
met de mentale structuren van de mens, met de manier waarop hij zich
van kinds af aan vertrouwd heeft gemaakt met de dingen om zich heen.
Volgens Norberg-Schulz is de architectuur een vorm van poëzie die de
genius loci als drijvend principe heeft. Door de genius loci zichtbaar te
maken in constructie, materiaal, maatvoering en detail, kan de mens
in harmonie met zijn omgeving raken. “Om existentieel vaste voet aan
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de grond te krijgen moet een mens zich kunnen oriënteren, hij moet
weten waar hij is. Hij moet zich echter ook kunnen identificeren met zijn
omgeving, hij moet weten ‘hoe’ hij een bepaalde plek is”.13
Kritisch Regionalisme
Kenneth Frampton (1930, Woking, Engeland) benadrukt eveneens het
belang van culturele elementen die aan een plaats gebonden zijn ten
opzichte van het centraliserende machtsstreven zoals dat wordt bevorderd
door technologische en economische ontwikkelingen. Tegenover deze
op hegemonie en gelijkvormigheid gerichte krachten kan de architectuur
een kritische rol vervullen en zo onderdeel worden van een ‘cultuur
van verzet’.14 Het artikel Plaats, vorm, culturele identiteit. Naar een
kritische theorie van de architectuur is te beschouwen als voortzetting op
de opvattingen uit de tweede druk van het boek Modern Architecture.
A Critical History, waarin hij zijn visie op het ‘kritisch regionalisme’
ontwikkelt. Heden ten dage lijkt het pleidooi voor een kritische theorie
van de architectuur actueler dan ooit.
Het kritisch regionalisme is op te vatten als een theorie of methode die
er naar streeft moderne architectuur humaner te maken door afstand
te nemen van een onvoorwaardelijk vertrouwen in technologie en
algemene uniformiteit. In plaats daarvan worden oplossingen gezocht via
regionale tradities en materialen terwijl tegelijkertijd het bewustzijn van
de universele aard van eigentijdse cultuur wordt bewaard. Ook in het
kritisch regionalisme lijkt de ‘terugkeer naar de zaken zelf’ die MerleauPonty voorstond door te schemeren, met name in de kritische reactie op
modernisering. Frampton verwerkt ook Heideggers ‘zijnsvergetelheid’
van de moderniteit in zijn werk en wijst op de noodzaak van het
bestrijden van bodemloosheid en oppervlakkigheid door middel van
“een architectuur die het tektonische -de wijze waarop een gebouw de
krachten afleidt naar de aarde- in ere herstelt”.15 Frampton schrijft in
Plaats, vorm, culturele identiteit dat het kritisch regionalisme in theorie
gaat om “een cultuur van bouwen die zich weliswaar niet wil afkeren
van de mogelijk bevrijdende rol van de modernisering, maar die zich er
desondanks tegen verzet onderdeel te worden van algemeen geldende
wetten van productie en consumptie”.16
Voor Frampton is het kritisch regionalisme geen stijl of stroming. Eerder
staat het voor een praktijk die binnen een plaatselijke culturele situatie
kan ontstaan, die onderdelen van buitenaf en vanuit andere ‘ismen’ in
zich op kan nemen, maar desondanks een weerstand vertegenwoordigt
tegen de alles vervlakkende, wereldomspannende massacultuur.
Naar een definitie
Daar de fenomenologie eerder een beweging betreft dan een stroming,
kent ze vele gedaanten. Zonder verder op deze vertakkingen in te gaan
kunnen we Merleau-Ponty’s fenomenologie, net als die van Heidegger
en Sartre, situeren als een existentialistische fenomenologie. Bij MerleauPonty bestaat dat uit een lichamelijke ‘ek-sistentie’, een ‘uit-staan’ naar de
leefwereld. Zoals we hebben gezien in het vorige hoofdstuk is het être-aumonde het fundament van de filosofie van Merleau-Ponty.
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Een aantal van de in dit hoofdstuk besproken auteurs zijn in dit schrijven
- of door henzelf - in verband gebracht met architectuuropvattingen die
een existentialistisch karakter kennen. Pallasmaa vat het lichaam op als
een locus van de zintuigen, waarbij architectuur tot een vehikel wordt
dat mijn in-de-wereld-zijn benadrukt en zo betekenis voor mij krijgt.
Voor Norberg-Schulz is architectuur de concretisering van de existentiële
ruimte. Architectuur helpt ons te wonen wanneer ze de genius loci van
een plek tot uitdrukking brengt, waardoor wij ons verbonden weten met
de plek, en daardoor weten ‘hoe’ wij een plek zijn.
Pérez-Gómez bepleit in zekere zin een ‘terugkeer naar de zaken zelf’, net
zoals Merleau-Ponty dat deed. Het gaat hier om een terugkeer naar een
architectuuropvatting waarbij er aan bouwwerken een existentiële laag
wordt toegekend naast het functionele en het esthetische. De Zwitserse
architect Peter Zumthor verwoordt in een interview in Oase treffend de
‘terugkeer naar de zaken zelf’: “[…] Ik heb tien jaar les gegeven en mijn
onderwijs ging vooral over juist de tastbaarheid van architectonische
dingen en structuren. Het was een wonderbaarlijke ervaring om overal
tegenin te gaan. Tegen de academische wereld in, naar de werkelijkheid
toe”.17
Als mens zijn wij in de ruimte en in de tijd. Beide zijn onmetelijk,
onbetekenend en onbegrensd. Voor Pallasmaa is architectuur het
voornaamste instrument in het relateren van ons menszijn tot ruimte
en tijd. Architectuur maakt ruimte en tijd begrijpelijk voor de mens en
voorziet ons bestaan van zin. Wat zou de schilder of de dichter anders
tot uitdrukking brengen dan zijn ontmoeting met de wereld, vraagt
Merleau-Ponty zich af, nadat hij door te kijken met de ogen van schilders
als Cézanne en Klee zijn ideeën over de waarneming uiteen zet. PérezGómez schrijft in de inleiding op het boek Intertwining van Steven Holl
(waarmee hij verwijst naar de notie over de ervaring zoals door MerleauPonty verwoord in The Visible and the Invisible) het volgende: “Experience
presupposes nothing more than an encounter between ‘us’ and ‘what
is’”.18
In een architectonische ervaring is er altijd sprake van een ontmoeting
tussen een ervarend lichaam en waar te nemen fenomenen. Architectuur
raakt dus aan ons bestaan in de wereld, aan ons in-de-wereld-zijn. Zoals
we bij Merleau-Ponty hebben gezien is ons bestaan lichamelijk van
aard. We zijn niet alleen ‘op’ de wereld, maar ook ‘behoren we ertoe’.
In The Visible and the Invisible schrijft Merleau-Ponty: “[…] my body
is made of the same flesh as the world”.19 Dit ‘la chair du monde’, het
vlees der wereld, is het element waaruit al het waargenomene bestaat, is
alles dat zichtbaar is. Ook de waarnemer bestaat uit dit vlees, hij of zij is
immers ook zichtbaar. Wij zijn ziende zichtbaar en kunnen aanrakende
aangeraakt worden.
Nu kunnen we ons een voorstelling maken van wat Pallasmaa, PérezGómez en Norberg-Schulz bedoelen als ze schrijven over een existentiële
dimensie van architectuur. Architectuur maakt zichtbaar hoe het
ik verstrengeld is met de wereld. Architectuur laat ons niet alleen
toeschouwers zijn maar laat ons ervaren dat we onlosmakelijk tot de
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wereld behoren, dat we een onderdeel zijn van de wereld.
Architectuur die een fenomenologische benadering kent, onderscheidt
zich in ieder geval van niet-fenomenologische architectuur doordat ze
zich uitdrukkelijk niet losmaakt van de geleefde ervaring zoals we die
kennen uit het alledaagse leven. Wanneer we ons een voorstelling willen
maken van de kracht van een dergelijke benadering, hoeven we ons
maar te wenden tot het werk van Zumthor. Volgens Zumthor zouden we
geen mens zijn indien we geen bewustzijn hadden van wat we om ons
heen ervaren, van wat we zien en voelen. In het boek Atmospheres stelt
Zumthor dat de taak van de architect is om de interactie tussen mensen
en objecten aan de orde te stellen door middel van architectuur. Hij
spreekt over ‘the magic of the real’. Zumthor wijst de ervaring aan als de
basis. Dat is een ervaring van een reëel iets, de ervaring van onze geleefde
ruimte. De architectuur van Zumthor is dan ook uitdrukkelijk onderdeel
van de geleefde wereld. In plaats van het leven te vangen in categorieën
en concepten probeert fenomenologische architectuur juist de geleefde
ervaring te versterken. De ontmoeting van het vlees der wereld, oftewel
de ontmoeting tussen ons lichaam en een bouwwerk betreft in feite de
ontmoeting van het ik met de wereld. Architectuur is in staat ons over
de wereld te vertellen op een vergelijkbare manier als waarop William
Blake ooit dichtte over een korrel zand, waarin de hele wereld te zien
is en over het ervaren van een uur, waarin de eeuwigheid gevat is. Het
grondbeginsel van architectuur met een fenomenologische benadering is
het aanwijzen van zintuiglijk waarneembare ervaringen als de basis in het
ontwerpen en de constructie van gebouwen.
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Ontwerptheorie Steven Holl
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“Architecture holds the power to inspire and transform our day-today existence. The everyday act of pressing a door handle and opening
into a light-washed room can become profound when experienced
through sensitised consciousness. To see and to feel these physicalities
is to become the subject of the senses. Space is a quality bound up in
perception. Architecture therefore, more fully than other art forms,
engages the immediacy of our sensory perceptions. The passage of time;
light, shadow and transparency; colour phenomena, texture, material and
detail all participate in the complete experience of architecture. While
the emotional power of other arts, such as painting, cinema and music,
is indisputable, only architecture can simultaneously awaken all the
senses, all the complexities of perception. While a cinematic experience
of a stone cathedral might draw the observer through and above it, even
moving photographically back in time, only the actual building allows
the eye to roam freely among inventive details. Only the architecture
itself offers the tactile sensations of textured stone surfaces and polished
wooden pews, the experience of light changing with movement, the
smell and resonant sounds of space, the bodily relations of scale and
proportion. All these sensations combine within one complex experience,
which becomes articulate and specific, though wordless. The most
evoking buildings speak through the ‘silence’ of perceptual phenomena.”1
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Steven Holl
Architect Steven Holl wordt 1974 geboren in Bremerton, Washington
in de Verenigde Staten. Nadat hij aan de University of Washington
Architectuur heeft gestudeerd, zet hij in 1970 zijn studie voort in Rome.
Tijdens zijn verblijf aldaar woont Holl in een appartement zonder ramen
in de buurt van het Pantheon. Zes maanden lang bezoekt hij elke
ochtend het Pantheon en ziet hij hoe het licht door het gat in de opening
van de koepel naar binnen valt. In 1973, wanneer hij is teruggekeerd
naar Amerika, doet hij toelating bij Harvard, Princeton, Columbia en
Penn. Hij wordt bij alle vier toegelaten maar besluit in plaatst daarvan
stage te willen lopen bij Louis Kahn. Hij wordt er aangenomen op
voorwaarde dat Kahn zelf, die op dat moment voor zijn werk in India is,
uiteindelijk moest beslissen. Het was echter de reis waarvan Louis Kahn
nooit terug zou komen. Kahn stierf in Penn Station en lag drie dagen in
een mortuarium in New York zonder geïdentificeerd te worden. In 1976
besluit Holl te gaan studeren aan de Architectural Association in Londen.
Hij studeert daar o.a. met Charles Jencks, Elia Zenghelis en Rem
Koolhaas. In hetzelfde jaar richt hij een eigen studio op in New York.
Het zou echter nog tot 1993 duren voordat hij internationaal bekendheid
zou genieten onder het grote publiek. In dat jaar won hij de competitie
voor het Kiasma Museum of Contemporary Art in Helsinki, Finland,
(opgeleverd in 1998).
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Inspiratie en uitgangspunten
De fenomenologie is een voortdurend thema in het werk van Holl en
volgens Frampton2 zou je kunnen zeggen dat Holl de enige Amerikaanse
architect van zijn generatie is die zich zo sterk heeft laten beïnvloeden
door een filosofische beweging. Een andere, indirecte invloed in zijn werk
is de avant-garde van de twintigste-eeuwse muziek, met componisten
als Stockhausen en Schonberg. “As a student of music might study
the widest variations and structures in composition, so the student of
architecture must cultivate an appetite for composition that is other than
a habitual way of seeing”.3 De klankcombinaties in een harmonisch stuk
of de dissonant die ons de welluidendheid van een stuk ‘toont’ hebben
architectonische parallellen. Wanneer muziek niet langer afhankelijk zou
zijn van een majeur-mineur systeem of van de klassieke toonzettingen
en toonsoorten, dan zou het muzikale gebied
worden verruimd. Ook in het zoeken naar
de architectonische compositie proberen we
volgens Holl ons gebied te vergroten door
het zoeken naar nieuwe mogelijkheden, maar
krijgen daarbij onvermijdelijk te maken met
begrenzingen die worden gesteld door de
locatie en omstandigheden waaraan moet
worden voldaan. Aan Columbia University,
waar Holl sinds 1981 doceert, geeft hij leiding
aan de studio Architectonics of Music, en in zijn
werk zijn referenties naar de muziek(theorie)
talrijk. Naast deze twee invloeden zijn in het
werk van Holl twee andere uitgangspunten

Daeyang gallery and house. Seoul, Korea, 2012
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altijd sterk aanwezig. Ten eerste is het de inzet om een conceptuele laag te
integreren met de tactiele ervaringen van een architectonisch werk. Op
de tweede plaats is dat de verankering van het gebouw in de omgeving.
Net als voor de Portugese architect Alvaro Siza bestaat dat er voor Holl
uit dat een architect net zo goed de verantwoordelijkheid heeft om de
locatie te bevragen als er mee te harmoniëren. “Building transcends
physical and functional requirements by fusing with a place, by gathering
the meaning of a situation. A does not so much intrude on a landscape
as it serves to explain it”. In het boek Anchoring, dat in 1989 verscheen,
zet Holl uiteen hoe hij denkt over het verankeren van een gebouw in zijn
omgeving: “Architecture is bound to situation. Unlike music, painting,
sculpture, film and literature, a construction (non-mobile) is intertwined
with the exprience of a place. The site of a building is more than a
mere ingredient in its conception. It is its physical and metaphysical
foundation”.4
The body in space
Ondanks het feit dat de architect Steven Holl weigert een vaststaande
en makkelijk herkenbare architectonische taal aan te nemen wordt zijn
werk gekarakteriseerd door een aantal onmiskenbare ‘fenomenologische’
kwaliteiten, zoals de omgang met licht, materiaal, textuur en kleur. Maar
ook door een sterke betrokkenheid met de geleefde ruimte op visueel,
akoestisch en tactiel gebied. Dat zijn poëtische benadering geen doel op
zich is blijkt uit wat je als zijn missie zou kunnen beschouwen: het geloof
dat architectuur in staat is om onze manier van leven te veranderen. “We
have all experienced inspiring conditions in nature where the moonlight
on the snow glows and one walks through a landscape and feels uplifted
and euphoric over this condition of space and light and movement and
textures. I think that architecture is the one art that has the opportunity
to add this to our daily lives”.5 In zijn tekst Questions of Perception geeft
Holl ons een concrete voorstelling van wat hij bedoelt. “Architecture
holds the power to inspire and transform our day-to-day existence. The
everyday act of pressing a door handle and opening into a light-washed
room can become profound when experienced through sensitized
consciousness […]”.6
Voor Holl is onze relatie tot architectuur die van de geleefde ervaring,
van een belichaamd bewustzijn. De uiteindelijke test van architectuur
is voor hem dan ook als wij er met onze lichamen in de tijd doorheen
bewegen. Onze ervaring van een gebouw is, met andere woorden,
fenomenologisch van aard. Voor Holl is de architectuur een middel om
ons bestaan in de wereld te begrijpen: “Phenomenology concerns the
study of essences; architecture has the potential to put essences back into
existence”.7 Als architect die veel aandacht besteedt aan het aanspreken
van alle zintuigen is voor Holl de ervaring van een bouwwerk nooit
uitsluitend visueel, maar ook tactiel, auditief, olfactorisch en altijd
verweven met ruimte en ons lichaam dat zich daar in de tijd doorheen
beweegt.
Parallax
Het door de ruimte bewegende lichaam wordt door Holl aangeduid
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met ‘parallax’. Hij definieert de term in het boek Parallax als volgt:
“the change in the arrangement of surfaces that define space as a
result of the change in the position of a viewer”.8 Wanneer wij door de
ruimte heen bewegen verandert deze ruimte voortdurend doordat wij
steeds een ander gezichtspunt ten opzichte van de ruimte innemen.
Of beter gezegd: onze perceptie van de ruimte verandert voortdurend.
“Proceeding through space we move within a network of overlapping
perspectives in motion. As the body advances, distant, middle and near
views palpitate. The shifting movement between near and far objects
and walls makes an always-changing, visually tectonic landscape called
‘parallax’”.9 Door de parallactische verschuivingen treedt er een zekere
‘vloeiende ruimtelijkheid’ op doordat de ruimte steeds opnieuw wordt
gedefinieerd door het bewegende lichaam. Holl gebruikt het concept
van parallactische verschuiving als een instrument in het ontwerpproces.
“Overlapping perspectives, due to movement of the position of the body
through space create multiple vanishing points, opening a condition
of spatial parallax. Perspectival space considered through the parallax
of spatial movement differs radically from the static perspectival
point of Renaissance space and the rational positivist space of modern
axonometric projection. A dynamic succession of perspectives generates
the fluid space”.10 In het ontwerpproces worden de ruimtelijke condities
verkend aan de hand van handgetekende perspectieven en gaan deze
altijd vooraf aan het tekenen van een plattegrond.
Enmeshed experience
Een ander concept waar Holl zich regelmatig van bedient is ‘enmeshed
experience’. Zoals gezegd bestaat de ervaring van een ruimte uit meer
dan het hierboven uiteengezette ‘parallax’, en zijn het visuele, tactiele
en auditieve allemaal met elkaar verweven in de perceptie van een
ruimte. “The merging of object and field yields an enmeshed experience,
an interaction that is particular to architecture. Unlike painting or
sculpture from which one can turn away, unlike music or film that one
can turn off, architecture surrounds us. It promises intimate contact
with shifting, changing, merging materials, textures, colors, and light in
an intertwining of flat and deep three-dimensional parallactical space
and time”.11 In de ervaring van een ruimte zijn ruimtelijkheid, licht,
kleur, geometrie, detail, materiaal, textuur, geluid en geur met elkaar
verweven. Holl geeft het voorbeeld van het zitten in een kamer achter
een bureau voor een raam. Het uitzicht, het licht dat door het raam valt,
het materiaal van de vloer, het houten tafelblad van het bureau, en de
gum die je in de hand houdt beginnen te versmelten. De synthese in
afwisseling van achtergrond, middelpunt en voorgrond ligt aan de basis
van ‘intertwining perception’: “[…] We must consider space, light, color,
geometry, detail and material in an intertwining continuum. Though
we can study them individually during the design process, finally they
merge”.12
Heuristic device
Ook tussen het architectonische idee en de uiteindelijke
verschijningsvorm bestaat er een verwevenheid, die zich voordoet
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wanneer een gebouw gerealiseerd is. In de tekst Idea and Phenomena
noemt Holl de essentie van een architectonisch werk een organische
link tussen het concept en de verschijningsvorm. Delen kunnen niet
aan het geheel worden onttrokken en toegevoegd zonder het geheel te
verstoren. Een concept, of dit nu een rationeel standpunt behelst of juist
een persoonlijke overtuiging betreft, veronderstelt een ordening, een
onderzoeksgebied, een gekaderd uitgangspunt. “Within the phenomena
of experience in a built construction, the organizing idea is a hidden
13
thread connecting disparate parts with exact intention”.13 Voor Holl
Steven Holl (2003). El Croquis
is een idee een heuristisch instrument, een middel tot methodisch
Steven Holl 1986-2003, Idea
onderzoek. Het is een methode om met een idee of een metafoor het
and Phenomena, p. 90
ontwerpproces te benaderen. Niet zelden spreekt Holl dan ook over
een ‘organiserend idee’ in plaats van een concept. Zo’n organiserend
idee veronderstelt een richting en kan meerdere concepten in zich
dragen. Het organiserende idee stuwt het ontwerpproces voorwaarts
en is richtinggevend in alle aspecten die in
het ontwerpproces aan de orde komen: van
het ordenen van ruimten en de wijze waarop
het licht binnenvalt tot de luchtbehandeling
en de detaillering van een handgreep. Het
is te vergelijken met het libretto van een
opera. Deze tekst is het startpunt maar
wordt uiteindelijk ondergeschikt aan de
gecomponeerde muziek. Wanneer Holl
spreekt over hoe de idee zich verhoudt tot
het werkelijke haalt hij graag Wittgenstein
aan: “Ideeën zijn als ladders: als ze je ergens
gebracht hebben heb je de ladder niet meer
nodig”. Alhoewel niet letterlijk is de ‘ladder’,
of in het geval van Holl het organiserende
Watercolor van het organiserende idee van St Ignatius kapel: seven
idee, soms zichtbaar in zijn werk en niet zelden
bottles of light in a stone box.
verschaft het het bouwwerk een identiteit.
Zoals gezegd is het organiserende idee een denkbeeldige lijn die de
verschillende delen van het gebouw met elkaar in relatie brengt. En
alhoewel de ervaring van de lichte gloed door een semi-transparant
glazen vlak de ruimte definieert en ons een ervaring verschaft die
niet direct herleidbaar is tot het concept, moeten we dit volgens Holl
niet zien als een breuk tussen concept en verschijnsel, maar eerder als
het vlak waarop de twee samenkomen. Een verstrengeling van idee
en fenomeen treedt op wanneer een gebouw gerealiseerd is. Voordat
begonnen wordt is het metafysische geraamte van architectuur -tijd,
licht, ruimte en materie- ongeordend. Wanneer locatie, cultuur en
programma bekend zijn, kan er een orde, een organiserend idee
gevormd worden.
Watercolors
Voor Holl is ieder project uniek. Locatie, cultuur, klimaat en
programma zijn nooit hetzelfde. Om deze verschillende onderdelen
en krachten met elkaar in relatie te brengen is een organiserend idee

St. Ignatius kapel. Seattle, 1997
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nodig. Een idee dat het project waardevol kan maken voor de plaats
en voor zijn doel. Het zoeken naar een dergelijk idee vormt altijd de
start van een project voor Holl. “A concept is the engine that drives
the design process. Early in each project, after analyzing the site and
program and somethimes after several false starts, a central concept (or
concepts) is settled on, together with a vague spatial sketch. As each
site circumstance is unique, we aim for equally balanced and particular
solutions. The concept, expressed in the diagram and words, helps
focus a manifold of different aspects”.14 Holl’s onderzoekingen naar
mogelijkheden in de vorm van ‘watercolors’ zijn befaamd. De tekeningen,
in combinatie met enkele woorden of een zin, roepen bij de toeschouwer
hele gedachtenwerelden op. Ze geven inzicht in de potentie die het idee
heeft, of zoals Holl zegt, dragen een belofte in zich: “Writing’s relation to
architecture affords only an uncertain mirror to be held up to evidence;
it is rather in a wordless silence that we have the best chance to stumble
into that zone comprised of space, light and matter that is architecture.
Although they fall short of architectural evidence, words present a
promise. [...] Words are arrows pointing in the right direction; taken
together they form a map of architectural intentions”. “I depend entirely
on concept diagrams, I consider them my secret weapon. They allow me
to move afresh from one project to the next, from one site to the next.
[…] Finding an initial concept for each project that captures the essence
of the architectural opportunities unique to that project is, for me, the
only way into it, the door through which new ideas enter architecture”.15
Door in een concept diagram al gedetailleerd te werken worden in de
eerste ideeën al licht, kleur en textuur geïntroduceerd. “With watercolor,
it’s about the movement of light across a surface. Right from your initial
thought about a building or space, the wash brings in the condition of
where the light is coming from. Shade and shadow, light and geometry;
they’re all in from the beginning”.16 Naar aanleiding van de watercolors
worden modellen gemaakt, waardoor een andere dimensie aan het project
wordt toegevoegd. Het is niet eerder dan dit punt dat de computer een
rol van betekenis gaat spelen in het ontwerpproces.
Idea and Phenomena
Holl schrijft in Questions of Perception dat volgens de Duitse filosoof
Bretano fysieke verschijnselen betrekking hebben op onze ‘uitwendige
waarneming’ terwijl geestelijke verschijnselen zich betrekken op de
‘innerlijke waarneming’. Empirisch zouden we genoegen kunnen nemen
met een bouwwerk als puur fysiek-ruimtelijke entiteit, maar intellectueel
en geestelijk willen we de motivatie van het bouwwerk achter de fysieke
verschijning begrijpen.17 De dualiteit tussen intentie en verschijning
is vergelijkbaar met de wisselwerking tussen object en subject, of
eenvoudiger, tussen denken en voelen. “The challenge for architecture is
to stimulate both inner and outer perception; to heighten phenomenal
experience while simultaneously expressing meaning; and to develop this
duality in response to the particularities of site and circumstance.”18
In de ordening van ruimte, licht en materiaal worden de zintuigen en
het intellect verenigd, schrijft Holl in Idea en Phenomena. “If we consider
the order (the idea) to be the outer perception and the phenomena (the
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experience) to be the inner perception, then in a physical construction,
outer perception and inner perception are intertwined. From this position
experiential phenomena are the material for a kind of reasoning that
joins concept and sensation”.19 Architectonisch denken is het werken met
verschijningsvormen, geïnitieerd door een idee.
In Questions of Perception schrijft Holl dat de observatie van Goethe dat
‘one should not seek anything behind the phenomena; they are lessons
themselves…’ waar het de architectuur betreft niet op gaat. “Questions
of architectural perception underlie questions of intention. This
‘intentionality’ sets architecture apart from a pure phenomenology that
is manifest for the natural sciences. Whatever the perception of a built
work -whether it be troubling, intriguing, or banal- the mental energy
which produced it is ultimately deficient unless intent is articulated”.20
De relatie tussen ervaarbare en waarneembare kwaliteiten van een
gebouw en de generatieve concepten die daaraan ten grondslag liggen
zijn volgens Holl analoog aan de spanning tussen het empirische en het
rationele. “Here the logic of pre-existing concepts meets the contingency
and particularity of experience”.21
Limited Concept
Architectuurtheorieën kennen een groot probleem volgens Steven
Holl. Dat wil zeggen, als een bepaalde theorie juist is, dan zijn alle
andere onjuist. Pluralisme, aan de andere kant, leidt volgens Holl tot
een empirische architectuur. Een derde weg, net zo veerkrachtig als
uitgesproken, is het ‘limited concept’. In de tekst Abstract Journey uit
het boek Parallax zegt Holl hierover het volgende: “Concepts, the tools
one uses to drive design, transcend ideological arguments. We work
from a limited concept, unique for each site and circumstance. The
limited concept gives us the freedom to work within the contingent and
uncertain. It is a strategy designed to raise architecture’s expressions to a
level of thought. Limited concepts aim at fusion: instead of a philosophy
about architecture, they lead to architecture that embodies philosophy”.22
Het werken met een ‘limited concept’ is een strategie. Uiteraard heeft
Holl gedurende zijn loopbaan als architect opvattingen die hij nastreeft.
Maar bij de verschillende projecten treedt het ‘limited concept’ op de
voorgrond. “[…] an architecture based on a limited concept begins with
dissimilarity and variation. It illuminates the singularity of a specific
situation”.23 Door deze manier van werken voorkomt Holl te werken
volgens een bepaald vocabulair of een bepaalde stijl. In plaats van
altijd volgens bepaalde principes te werk te gaan wordt er gekeken naar
welke van die principes wel, en welke niet, van toepassing zijn op het
onderliggende project. “The ‘universal-to-specific’ order is inverted to
become ‘specific-to-universal’”.24 De criticus zou hier tegenin kunnen
brengen dat de strategie alsnog een theorie wordt. Maar, zo zegt Holl: “If
it is a theory, it is a theory that allows for an architecture of strange and
mysterious beginnings, with the hope of original and unique meaning in
each place. Its aim is variation, precision, and a celebration of the as-yetunknown”.25
De hierboven omschreven aspecten zijn allemaal onderdeel van de
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‘conceptuele strategie’ van de architect. Holl probeert voordat hij tot de
vorm en geometrie van een project komt te definiëren wat de perceptuele
en de fenomenologische ervaring van het project zouden moeten zijn.
Zijn project in Helsinki, het Kiasma Museum, is een goed voorbeeld van
een project waar de verschillende onderdelen van zijn ‘strategie’ te zien
zijn als een concept dat bestaat uit verschillende delen die allemaal aan
elkaar gerelateerd zijn.
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Het moet ongetwijfeld als een bevestiging hebben gevoeld voor
Steven Holl een artikel van zijn hand gepubliceerd te weten in
Chiasmi International, een drietalige uitgave rondom het denken van
Merleau-Ponty.1 Alhoewel dit hoofdstuk voornamelijk gericht is op de
concretisering van het voorgaande gedeelte voeg ik enkele citaten toe
van Steven Holl, die op zijn beurt Merleau-Ponty citeert en laat zien hoe
de filosofie van de laatste van invloed is geweest op het ontwerp van het
Kiasma museum.
Het artikel, gepubliceerd onder de titel The Crisscrossing, neemt een aantal
citaten uit The Intertwining - The Chiasm (de laatste belangrijke tekst
die Merleau-Ponty schreef, opgenomen in The Visible and the Invisible)
als uitgangspunt en beschrijft aan de hand daarvan hoe Holl deze
fenomenologische filosofie in een architectonisch werk heeft vertaald.
Dat er wat onzekerheid zit bij Holl geeft hij aan in de eerste alinea. Hij
schrijft daar dat het postuum uitgegeven The Visible and the Invisible
op het moment van de plotselinge dood van Merleau-Ponty voor een
deel bestond in de vorm van notities. Dat het boek uiteindelijk toch
verscheen is te danken aan de vrijheid van de redacteuren om de notities
in boekvorm uit te geven. Holl: “[...] the looseness of the project gave me
the confidence to make equally open interpretations for architecture”.
Steven Holl: “Merleau-Ponty, writing about the opening up of a
tactile world, considered his hand “felt from within ... accessible
from without” (p. 133). Geometrically, this interlocking of two
hands could also be understood as sets of spaces. He wrote about
the “ ... crisscrossing within it of the touching and the tangible ... “
(p.133). as if two systems could be applied one upon another. This
also gives an opening for the interlocking of phenomenology and
architecture.”
Het project in Helsinki is een voorbeeld van een concept dat uit
meerdere onderdelen bestaat en waarbij die onderdelen als het ware in
elkaar verstrengeld zijn. De naamgeving van het museum komt dan ook
voort uit het ontwerpproces. Het Griekse chiasma betekent ‘kruising’
of ‘verstrengeling’ en is afgeleid van de hoofdletter X, Chi genaamd.
De inzending werd voorzien van het motto Chiasm. Omdat in het
Fins de ‘ch’ niet voorkomt heet het museum nu Kiasma Museum voor
Hedendaagse Kunst.
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Het museum, dat in 1998 werd opgeleverd, kenschetst Steven Holl als
Merleau-Pontiaans architect. Het project is in zijn soort zelf op te vatten
als een filosofisch manifest. Zoals Holl in zijn boek Parallax uiteenzet
was het belangrijkste doel het tot stand brengen van een architectuur
die in hoge mate gericht is op de ervaring. Het zich door de ruimte
bewegende lichaam was daarbij een onontkoombare referentie. Als gevolg
hiervan is het parallactische effect -het gegeven dat objecten lijken te
bewegen als de positie van de kijker verandert- niet alleen geïnterpreteerd
als een optische vertekening, maar vormt het, in tegendeel, de basis voor
een theorie van een ‘geleefd perspectief’.
Het museum ligt in het hart van Helsinki. Aan de westkant bevinden
zich het parlementsgebouw en het nationale museum van Finland, aan
de oostkant het treinstation van Eliel Saarinen en ten noorden ligt de
Finlandia Hall van Alvar Aalto. De nabijheid van deze monumenten,
het samenkomen van verschillende gridstructuren van de stad en de
vereniging van stad en landschap in de vorm van de Töölobaai maken de
locatie tot een uitdaging.
Een ‘kiasma’ treedt dan op, wanneer in de massa van een gebouw
weerspiegeld wordt hoe de stad en het landschap met elkaar verstrengeld
zijn. Kenneth Frampton beschrijft het museum als net zo tektonisch
als dat het een topografische beschrijving van de plek is, doordat het
de schelpachtige vorm zowel structureel als contextueel gebruikt.
Enerzijds instantie doet de schelpachtige vorm dit als een gekromde,
vijf verdiepingen hoge vakwerkconstructie van staal die rust op de naar
het westen afbuigende muur. Anderzijds als een segment van een torus
die naar de drie stedelijke monumenten afbuigt die ten noorden en
westen van het gebouw liggen: het parlement, het nationale museum van
Finland en Alvar Aalto’s Finlandia Hall.
Ten tijde van het uitschrijven van de competitie was er sprake van dat
de Töölobaai een driehoekvormige uitloper zou krijgen naar het zuiden
toe, waardoor de noordzijde van het museum aan het water zou komen
te liggen. Waar de gekromde lijn van het schelpvormige volume een
‘culturele lijn’ volgde, is het rechthoekige volume dat het schelpvormige
volume doorkruist georiënteerd op een denkbeeldige ‘natuurlijke lijn’, die
het museum met de Töölobaai had moeten verbinden.
SH: “Instead of classical symmetry, instead of deconstructive
fragmentation, there is an intertwining of one in the other. The one
‘slightly de-centered with respect to the other.’“ (p. 138).
De uitbreiding van de baai is tot op heden niet uitgevoerd, maar
het ontwerp was daar wel op voorbereid. Dat is goed te zien in de
plattegrond van de begane grond. Het water en het gebouw kruisen
elkaar daar: een chiasme tussen (toekomstig) landschap en gebouwmassa.
Naast de toewatering van de aan de westelijke gevel gelegen rechthoekige
vijver loopt een doorsteek onder het gebouw door. Wanneer men onder
het gebouw doorloopt is het subtiele geluid van bewegend water te horen.
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Hoewel de inzending van Steven Holl blijk gaf van een delicate omgang
met de context, waren het vooral de watercolors van de perspectivische
opeenvolging van ruimtes die de opdrachtgever overtuigden om Holl uit
te roepen tot winnaar uit ruim 500 inzendingen. Uit de tekeningen sprak
volgens de opdrachtgever een ‘mysterieuze plastische kwaliteit’.
SH: “The curved section which does not quite reveal what is at the
end of the perspective is like the visible “that our body commands”
but “does not explain” (p. 136). Mystery is concentrated in the
unrevealed perspective end.”
Al vanaf het begin van het ontwerpproces bevatte het ontwerp een
perspectivische opeenvolging van ruimtes. De opzichzelfstaande
ruimtes zijn verbonden door een zich ontvouwend doorzicht naar de
achtergelegen ruimtes. Daar de aard van het ontwerp eerder volumetrisch
dan lineair is werden deze ‘doorzichtkundige’ uitgangspunten bestudeerd
aan de hand van gipsen modellen. Vanuit deze modellen, die al vaag
in een richting voorzagen, kwam het proces terecht in de fase waarin
alle interne aspecten hun plek moeten krijgen. Daarvoor verkende Holl
de mogelijkheden aan de hand van zijn beroemde watercolors. Naar
aanleiding hiervan werden weer modellen gemaakt op basis waarvan de
plattegronden zijn getekend. Op die manier zijn de ‘doorzichtkundige’
uitgangspunten, die zich al vroeg in het ontwerpproces opdrongen,
gewaarborgd gebleven.
De gebogen opeenvolging van ruimtes draagt bij aan een zekere spanning
en zorgt voor verrassingen die in architectuur met een orthogonale
ordening niet voorkomt. De bezoeker wordt geconfronteerd met een
voortdurend ontvouwen van veranderende perspectieven. In contrast met
rechtlijnige en planmatige architectuur suggereert de ruimtelijkheid van
het Kiasma Museum een ‘open einde’. De dynamische circulatie biedt de
mogelijkheid tot een vrije routing door het museum, en geeft daarmee de
bezoeker ruimte voor onderbreking, reflectie en ontdekking.
SH: “Like the example of the interlocked hands, “the operation
is reversible at will” (p. 141), and this, especially in a sequence of
architectural spaces, as one might turn and go back through the
sequence at any time.”
Het gebouw is ontworpen als een licht-modulator. Met name aan de
westzijde, waar de ‘chiasmatische’ ineenvlechting van cultuur met natuur
en van vorm en contravorm samenkomen, is dit zichtbaar. Enerzijds
presenteert het museum zichzelf als vloeibaar versus gegrond. Anderzijds
is het gevormd als een holronde contravorm van de beweging van de zon.
In Helsinki is de hoek van de aarde ten opzichte van de stand van de
zon nooit groter dan 51 graden. De westgevel van het gekromde volume
is over de hele hoogte van gezandstraald profielglas om horizontaal
licht binnen te krijgen. Deze ‘wall of ice’ staat in het zuiden onder een
hoek van 9,5 graden, loopt over de hele gevel door en eindigt in -9,5
graden. De tentoonstellingsruimtes hebben allemaal één gewelfde wand.
54

55

Hierdoor zijn de ruimtes terughoudend zonder passief te worden of
zichzelf te eindeloos herhalen. Bovendien wordt het voortdurend afwijken
van de ene ruimte ten opzichte van de ander versterkt door uiteenlopende
lichtcondities. De manier van binnenvallend licht verandert steeds al
naar gelang de positie binnen de zich geleidelijk ontvouwende delen van
het gebouw. Zo krijgt de bovenste verdieping aan de noordzijde licht
van boven en vanaf de zijkant, terwijl de verdieping daaronder ofwel
wordt belicht vanaf het westen of van bovenaf vanuit het oosten. Bij
de tentoonstellingszalen die dichter bij de hoofdentree liggen zijn de
lichtcondities nog verder aangepast: een aantal ruimtes ontlenen hun
binnenvallende licht aan de lichtstraat boven het atrium.
SH: “’The Body, the Natural Light and the World’ was one of the
chapter headings in his rough notes ... I wanted a series of spaces
which would all have some slice of natural light in this museum.
There are 25 galleries, all of which have a different type of natural
light. What a better instrument to measure this than the body
itself as it moves through the sequence of spaces in the 25 galleries.
The Museum itself is made up of two intertwined geometries - the
gently curved half and the straight half which intersects. The main
entry ramp and lobby is the space between these two interlocked
geometries. As the visitor traverses the sequence of galleries, the
route crisscrosses over the void of this main entry space. This
crisscrossing into the big space gives the visitor a constant sense of
re-orientation within the whole. Like Merleau-Ponty’s “double and
crossed situation of the visible and the tangible ... “ (p. 134), as one
crosses the big space a distant spatial view replaces the close-up
art view and then reverses again. The idea of the visitors suddenly
seen by another visitor (myself seen from without) occurs on the
crisscrossing and ramped path.”
De terughoudendheid van de museumzalen wordt verder versterkt
doordat de wanden neutraal zijn en de materialiteit niet voorziet in
een schaal. Hierdoor behouden de kunstwerken hun eigen ‘schaal’ en
raakt de kunst niet in conflict met het gebouw. Kolommen, bekisting
of raampartijen worden niet benadrukt. In de zalen is er alleen het spel
van het binnenvallende licht op het grof en onregelmatig opgebrachte
witte pleisterwerk. De hoge gekromde muur van de foyer is gegoten uit
beton en is wit geverfd terwijl de horizontale planken van de bekisting
nog te zien zijn. De vloeren van het museum zijn eveneens van beton,
maar nu glad gepolijst en donkergrijs. Aan de buitenkant is het gekromde
volume aan de oostkant bekleed met zink. Doordat er aan het zink
een klein deel titanium en koper is toegevoegd krijgt het materiaal
met het verouderen een iets donkerder patina. Een aantal raamloze
gevels zijn gematerialiseerd in aluminium plaatmateriaal. Doordat de
platen handmatig gepolijst zijn in horizontale richting refracteert het
zonlicht hierop. Aan de noord- en zuidgevel van het gebouw bevinden
zich oppervlakken van koper dat door een behandeling met zuren en
verhitting een roodachtige kleur heeft gekregen. De eerder beschreven
‘wall of ice’ is gemaakt van gezandstraald Reglit U-profiel glas, zoals
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dat vaak wordt gebruikt voor industriële gebouwen. De kenmerkende
groenige kleur hiervan is verwijderd, zodat het binnenvallende licht
natuurlijk blijft. De meeste glazen oppervlakken zijn gezandstraald met
aluminiumoxide in plaats van zand. Hierdoor ontstaat een prismatisch
oppervlak dat het licht mooi reflecteert. Tot slot kent het gebouw nog een
aantal vliesgevels.
Het belangrijkste ingrediënt van het museum is echter licht. Hoewel
licht immaterieel is het door Holl vaak aangeduid als zijn belangrijkste
bouwmateriaal. Vrijwel alle materialen en de positie daarvan in of
op het gebouw hebben een directe relatie met (zon)licht. Op enkele
materiaalbewerkingen na bestaat het museum uit redelijk eenvoudige
materialen. In feite bestaat het hele gebouw uit subtiliteiten. Ook de
verwevenheid van de twee volumes is ‘eenvoudig’ in zijn helderheid,
terwijl het tegelijkertijd een antwoord biedt op de complexe locatie
van het museum. Wellicht is de manier waarop de architectuur zich
gereserveerd laat kennen een aandachtige lezing van Finland en haar
inwoners?
SH: “Like Husserl’s “Horizon of Things” - the exterior (known)
horizon and the interior horizon that is what Merleau-Ponty calls
“that darkness stuffed with visibility” (p. 195). The bond between
flesh and idea is for Merleau-Ponty the most difficult point. For me
this leads to the potentiality of the experience of architectural space
in its unfolding perspectives, in its diffused and changing light and
in its material texture and smell, which brings it to a threshold of
bridging visible and invisible.”
SH: “So if the architecture here has a meaning, its inception is
in the inspiring texts of Merleau-Ponty and it is fleshed out with
spatial sequence and natural light as that can be measured by the
instrumental range of the body moving through the spaces. The
crisscrossing of subjective and objective are two aspects of the
reversibility which Merleau-Ponty sees as an “ultimate truth” (p.
155).”
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The Reid Building (Glasgow School of Arts)
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Tijdens het lezen over het Kiasma Museum zou het idee kunnen zijn
ontstaan dat het werk van Steven Holl fenomenologisch van aard is
omdat het hele project geïnspireerd lijkt te zijn op op een door MerleauPonty geschreven tekst. Maar in feite vormde die tekst het ‘organiserende
idee’ voor het gebouw, op een vergelijkbare manier als het boek Honger,
van de schrijver Knut Hamsun, als ontwerpmetafoor diende bij het
ontwerpen van het Knut Hamsun Center (Hamarøy, Noorwegen). Wat
het Kiasma Museum wél fenomenologisch maakt is bijvoorbeeld de
manier waarop je met je lichaam door het gebouw heen beweegt of de
grote verscheidenheid in daglichttoetreding. Het is datgene wat overblijft
wanneer je zonder voorkennis over het concept dat aan het gebouw ten
grondslag ligt het museum zou bezoeken.
Het meest recente werk van Holl is het ‘Reid Building’, onderdeel van
de Glasgow School of Arts en vernoemd naar directueur Seona Reid.
Zoals het Kiasma Museum een topografische beschrijving was van
de plek, ontleent ook het Reid-gebouw zijn organiserende idee aan de
directe omgeving. Preciezer gezegd, aan zijn overbuurman, de voormalige
Glasgow School of Arts, ontworpen door Charlie Rennie Mackintosh.
Het gebouw dat tussen 1897 en 1909 werd gebouwd is een van de
beroemdste architectonische werken van Glasgow.
Het Reid-gebouw vormt een complementair contrast met het
Mackintosh-gebouw, waardoor een symbiotische relatie is gelegd waarin
beide structuren de kwaliteiten van de ander onderstrepen. De dunne en
doorschijnende materialiteit van het Reid-gebouw contrasteert met het
zware metselwerk van het Mackintosh-gebouw.
Holl werkte gelijktijdig van binnen naar buiten (functionele eisen en
geestelijke behoeften) en van buiten naar binnen (verbindingen met
de stadscampus en de relatie met het tegenoverliggende Mackintosh
gebouw).
De manier waarop Mackintosh in zijn gebouw het licht liet
binnenkomen inspireerde de benadering van Holl om een ontwerp te
maken dat bestaat uit volumes in uiteenlopende lichtsoorten. De studio’s
en werkplaatsen vormen het basisvolume van het gebouw. Bij de ordening
van de verschillende ruimtes is niet alleen gekeken naar de onderlinge
relaties, maar ook naar wat voor type licht daar nodig was. De studio’s
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liggen langs de noordgevel. Grote schuine ramen brengen hier het
gewenste noorderlicht binnen. Ruimtes die geen behoefte hebben aan
dezelfde lichtkwaliteiten, zoals de kantine en de kantoren, zijn langs de
zuidgevel ondergebracht.
‘Driven voids of light’ integreren constructie, ruimtelijk ontwerp en
licht. De ‘driven void’ lichtschacht verspreidt natuurlijk licht tot in het
diepst van het gebouw. Hierdoor is er altijd een directe relatie met de
buitenwereld, doordat de veranderende lichtintensiteit of het kleuren
van de hemel overal in het gebouw merkbaar is. Daarbij functioneren de
lichtschachten ook als verticale luchtcirculatie, waardoor airconditioning
overbodig is. De ‘driven voids of light’ zijn geïnspireerd op de drie
verdiepingen hoge ramen van de bibliotheek van het
Mackintosh-gebouw, door Holl opgevat als volumes van licht.
Aan de zuidgevel, op dezelfde hoogte als de belangrijkste studio’s van The
Mack, bevindt zich een café met aangrenzend terras dat uitzicht geeft
op de voormalige kunstacademie en de stad Glasgow. De op het terras
aanwezige begroeiing refereert aan de ‘machair’: vruchtbaar, laaggelegen
grasland zoals dat in Schotland te vinden is. De vijver met gerecycled
water reflecteert speels het zonlicht op het plafond van de aangrenzende
ruimte.
Door het hele Reid-gebouw loopt een ‘circuit of connection’. Het
verbindt niet alleen de lobby, tentoonstellingsruimte, projectruimtes,
collegezaal, studio’s en werkplaatsen met elkaar, het moedigt vooral
aan tot ontmoetingen en kruisbestuivingen tussen verschillende
kunstvormen.
In de Britse pers is het project overwegend negatief gerecenseerd. Het
gebouw neemt risico’s. Volgens Rory Olcayto zelfs meer risico dan de
winnaars van de Stirling Prize van de afgelopen drie jaar bij elkaar
opgeteld. “The Reid Building matters because it dares to walk the
plank.”1In dit opzicht functioneert de kunstacademie zelf als kunstwerk.
Het is een gebouw dat een kunstacademie wil zijn. In tegenstelling tot
academies die een uitstraling hebben van een reguliere school, of erger
nog van een kantooromgeving, kent het Reid-gebouw een trap met
een sculpturale kwaliteit, conische muren met hoekige uitsparingen,
asymmetrische deuren en schuin aflopende ramen. Het Reid gebouw
biedt met haar hoekjes, spleten en nissen een rijke en inspirerende
ruimtelijke ervaring.
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Rory Olcayto (2014). Architects
Journal, Glasgow School of Art
by Steven Holl

Conclusie

71

‘Waar komen we vandaan? Wat zijn wij? Waar gaan we heen?’ is de titel
van een schilderij van de Franse kunstenaar Paul Gauguin (1848-1903).
Het zijn ook in onze tijd relevante vragen. Het zijn vragen waarop het
hoge tempo van ons gevulde leven stukbreekt. ‘Trage vragen’ kunnen niet
snel en efficiënt worden opgelost. Om ze een antwoord te bieden moeten
controle, macht en versnelling plaats maken voor ontvankelijkheid en
existentiële en morele vertraging.
Zoals ik in de vorige hoofdstukken heb beschreven kan de architectuur
een mediator zijn tussen ons en de wereld en is ze in staat ons de
essenties van het leven te tonen. Architectuur met een fenomenologische
benadering stelt ons als het ware de vraag: wat waren we ook weer aan
het doen? Het bezit het vermogen om onszelf te zien als belichaamd
bewustzijn temidden van de wereld. Het relateert ons aan de wereld en,
wat mij betreft, relativeert het ook onze huidige tijd. De urgentie van
het ‘terugkeren naar de zaken zelf’ is niet te overschatten. Dat geldt ook
voor de architectuur. Het vakgebied is gegijzeld door begrippen die er
oorspronkelijk niet in thuishoren zoals nut, efficiëntie, budgetten en,
maar dat is een boude bewering, duurzaamheid. Het zijn weliswaar
begrippen die thuishoren in de eenentwintigste eeuw, maar ze zijn
economisch of pragmatisch van oorsprong.
Maurice Merleau-Ponty en Steven Holl
Als we de ontwerptheorie van Steven Holl naast de fenomenologie
van Merleau-Ponty leggen zien we dat de eerste in verregaande
mate is beïnvloed door de laatste. Wanneer Holl het heeft over ‘the
body in space’ weerklinkt daarin Merleau-Ponty’s lichamelijkheid
als oorspronkelijk niveau van zingeving en begrip van de wereld.
Waarnemen doen we volgens de filosoof met ons gehele belichaamde
zijn. Dat betekent dat we niet alles tegelijk kunnen zien doordat we zelf
ook een plek innemen. Het betekent ook dat wanneer we een ruimte of
gebouw willen leren kennen we daar doorheen zullen moeten bewegen.
Wanneer we door een ruimte heen bewegen treden er parallactische
verschuivingen op, zoals Holl ze noemt.
Wanneer Merleau-Ponty de perceptie bespreekt, die wordt gekenmerkt
door de figuur-veld-structuur waarover de Gestaltpsychologie spreekt,
raakt dit sterk aan Holl’s ‘enmeshed experience’. De architect spreekt over
‘the merging of object and field’ en over de eenwording van voorgrond,
middelpunt en achtergrond waarin licht, materiaal, kleur, geometrie en
detail allemaal met elkaar vervlochten zijn.
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Een diep gewortelde relatie ligt ook tussen Merleau-Ponty’s ‘la chair du
monde’ en Holl’s concept van ‘intertwining’. Via de ‘intertwining of idea
and phenomena’ die we op kunnen vatten als de vervlechting tussen het
objectieve en het subjectieve, tussen denken en voelen, toont Holl ons
door zijn werk de vervlechting tussen het Ik en de wereld.
De intentionaliteit zoals Merleau-Ponty die aan ons beschrijft lijkt ook
aanwezig te zijn in de ontwerptheorie van Steven Holl. Het heuristisch
instrument, oftewel het organiserende idee, maakt in een gebouw
enerzijds de intentie van Holl zichtbaar, het ‘laten verschijnen’. Anderzijds
geeft het de bezoeker de mogelijkheid zich te richten op de verschillende
fenomenen die aan de voorgrond treden wanneer je door een gebouw
heen beweegt.
Er lijken ook verbanden te bestaan tussen de manier van filosoferen
van Merleau-Ponty en het werk van Steven Holl. Zoals gezegd maakt
Merleau-Ponty veelvuldig gebruik van zogenaamde ‘c’est-à-direzinnen’ en krijgt de lezer geen gestolde definities. De watercolors van
de architect getuigen van eenzelfde vloeibaarheid. Ook in gebouwde
werken lijkt de relatie aanwezig. Door de geraffineerde lichtinval die veel
projecten kenmerken worden ruimtes geanimeerd en tot leven gewekt en
veranderen deze voortdurend van karakter.
De filosofische diepte die we in het denken van Steven Holl over
architectuur zien, vinden we ook terug in zijn gebouwde werken.
Holl slaagt er dus inderdaad in om, zoals de onderzoeksvraag
luidde, de fenomenologie van Merleau-Ponty te vertalen in
architectuur. In de architectuur van Holl bevindt zich over de hele
breedte een fenomenologisch raamwerk dat ten grondslag ligt aan
zijn architectuurpraktijk. We kunnen die praktijk beschrijven als
fenomenologisch, poëtisch, intuïtief en experimenteel. De ervaring via de
fenomenen levert een direct verband tussen het lichaam en de wereld. Dit
is het punt waar de architectuur van Holl de fenomenologie van MerleauPonty raakt. Architectuur is het terrein waarop we met de wereld
verbonden zijn.
Tegelijk is ook te zien dat architectuur en filosofie niet hetzelfde zijn.
Holl maakt soms wel erg vrije interpretaties van de filosofie van MerleauPonty. Dus naast het gegeven dat het Holl lukt de fenomenologie te
vertalen, moeten we er aan toevoegen dat het tegelijk interpretaties
zijn. Dat erkent Holl overigens zelf ook. In 2005 werd hij uitgenodigd
als spreker op een conferentie van de International Association for
Philosophy and Literature. Het congres werd gehouden in Helsinki
onder de titel ‘Chiasmatic Encounters’. Holl ging erheen met een
onzekerheid over zijn gebruik van het woord ‘fenomenologie’ in relatie tot
architectuur.
Wetenschap en fenomenologie
Holl maakt er geen geheim van zich te laten inspireren door de
wetenschap, en dan met name de natuurwetenschappen. “I love its depth,
its conviction, its commitment to the truth, its newness. On tuesdays,
the New York Times runs a section on science called ‘Science Times’.
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Every monday night before I go to bed, I cannot wait to wake up the
next morning to read it”.1 Een project waarbij een wetenschappelijk
principe als organiserend idee fungeerde is bijvoorbeeld te zien op de
watercolors voor het Bellevue Art Museum, Washington. Toch is op
het eerste gezicht tegenstrijdig dat iemand die zo sterk beïnvloed is door
de fenomenologie van Merleau-Ponty ook de wetenschap omarmt. Was
de fenomenologische filosofie immers niet ontstaan in reactie op het
rationele, wetenschappelijke denken? Holl
is zich hiervan bewust: “The challenge of
bridging the gap between science and art;
thought and feeling, is especially crucial
in realizing architecture. The science of
construction, of materials and stresses, of
energy balance doesn’t sit separately from an
artistic idea or the inspired feelings provoked
by light and space”.2 Door een idee worden deze
verschillende onderdelen bij elkaar gehouden. In
dat opzicht is de architectuur juist in staat een
brug te slaan tussen verschillende domeinen.

1
Jeffrey Kipnis (2003). El Croquis
Steven Holl 1986-2003, A
conversation with Steven Holl,
p. 47

Concept schets voor Bellevue Art Museum

Filosofie en architectuur
Desgevraagd in een interview met Pallasmaa, wordt volgens Holl
het werk van iedere denkende architect, hoewel oppervlakkig en
onsystematisch, gedreven door een ‘filosofie van architectuur’. Voor Holl
is het een immer voortdurende poging om, naast gebouwde werken, te
schrijven over de ambitie van architectuur als een vorm van denken.
“From my first little manifesto, Anchoring, 1988, to our [Holl tegen
Pallasmaa, HvdW) collaborative work, Questions of Perception, 1993, a
philosophy of architecture is the elusive but never achieved aim. The joy
of building constructions driven by larger ideas is a wonderful mystery”.3
Ondanks zijn interesse in filosofie en ideeën geeft Holl in dit verband
weer aan dat de echte test van architectuur ligt in het lichaam waarmee
men door de ruimte beweegt. De zintuigelijke waarneming die daarmee
gepaard gaat kan ook worden ervaren wanneer men geen kennis heeft
van het organiserende idee of filosofie. Wat dat betreft is architectuur
een universele taal, die hoewel filosofisch en idealistisch voortgebracht,
pas echt wordt getoetst in de publieke ervaring. “Architecture has the
potential to connect to everyone. Whether or not they understand the
depth of this connection is another question. But if a building is really
strong, people will respond on many levels; not only the intellectuals but
also a five year old child who just touches the wall”.4
Het onderscheidende en fenomenologie
In een gesprek tussen Steven Holl en Jeffrey Kipnis vraagt de laatste
zich af of het mogelijk is om de wens om ieder project uniek te maken
te combineren is met een fenomenologische benadering. “Insofar as
phenomenology is concerned with pre-critical, archetypical experiences
that join us to the world and to the other, it seems to me that, strictly
speaking, such a desire is anti-phenomonological”, stelt Kipnis.
Holl is het daarmee oneens. Een van de inspiraties die het lezen van
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Juhani Pallasmaa (2003). El
Croquis Steven Holl 19862003, Thought, matter and
experience, p. 55

3
Juhani Pallasmaa (2003). El
Croquis Steven Holl 19862003, Thought, matter and
experience, p. 54

4
Alejandro Zaera Polo (2003). El
Croquis Steven Holl 1986-2003,
A conversation with Steven Holl,
p. 21

5
Jeffrey Kipnis (2003). El Croquis
Steven Holl 1986-2003, A
conversation with Steven Holl,
p. 42

fenomenologische literatuur, met name die van Merleau-Ponty, hem
heeft gebracht is het waarnemen en begrijpen van de grote mate van
uniciteit van iedere plek. Het type licht, de atmosfeer, geuren en
kleuren en de geschiedenis zijn op iedere plaats anders. “I realized
that each site on earth was a different beginning point, experientally,
historically, intellectually, capable of joining us together in new ways
as our bodies move through it and as it, the place, moved through our
bodies”.5 Het was door dit eenvoudige, maar diepe inzicht dat Holl
zich een voorstelling kon maken van de mogelijkheid om te breken met
heersende architectuuropvattingen. De daarmee gepaard gaande tradities
en technieken zag Holl vooral als het gericht zijn op gelijkvormigheid.
Het tegendeel van wat Kipnis stelde is dus waar: een fenomenologische
benadering zou per definitie moeten leiden tot unieke projecten.
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In Facing up to Makintosh, een documentaire over de conceptie en het
bouwproces van de onlangs opgeleverde Reid Building (Glasgow School
of Arts) is te horen hoe Holl tijdens een bezoek aan de bouwplaats zegt
ervan overtuigd te zijn dat het gebouw een belangrijke plaats zal gaan
innemen binnen de architectuurgeschiedenis. Een dergelijk ongebreideld
optimisme zorgt onmiskenbaar ook voor tegenstanders.
Ook wordt Holl wel eens verweten conceptuele kunst te maken. Maar bij
het Conceptualisme is het idee het kunstwerk, en dat is bij Holl duidelijk
niet het geval. Het organiserende idee is niet hetzelfde als de architectuur.
De architectuur betreft de werkelijke ruimte, de materialiteit en het licht.
Toch komt ook de kritiek mij niet geheel vreemd voor. Holl schroomt
niet rijkelijk te putten uit theorieën waarvan je je kunt afvragen of ze
relevant zijn, en of het ook zonder zou kunnen.
Maar Holl is architect, en dus moeten we ons waardeoordeel baseren
op zijn gebouwde werken. Daarvan kun je wel of niet houden, maar je
kunt niet beweren dat ze geen kwaliteit bevatten. Van alle hedendaagse
architecten is het Steven Holl die het meest van allemaal het verlangen
losmaakt om te willen ontwerpen. Hij laat zien hoe mooi het métier van
de architect is. Er rest mij niets anders mij te conformeren aan het geloof
dat Holl heeft dat architectuur daadwerkelijk in staat is om onze levens te
veranderen.
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Woord van dank
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Ik dank Marijn omdat je mij steeds weer wijst op het kleine, waar ik zo
makkelijk aan voorbij loop. Ik dank je voor het meelezen, en voor het
mij behoeden van al te grote vergissingen bij de totstandkoming van deze
scriptie.
Ik dank Frank voor het vertrouwen dat je in me stelde bij het schrijven
van mijn scriptie.
Ik dank Merleau-Ponty omdat hij mij gewezen heeft op de wereld zoals
die er altijd al was en is.
Ik dank Steven Holl voor zijn ongebreideld optimisme.
Ik dank de zon, omdat hij iedere dag onvoorwaardelijk opgaat en zo
mooi alles tot leven wekt.
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Laatste zonlicht in Knut Hamsun Center (Hamarøy, Noorwegen) voordat de zon ruim 3 weken
niet opkomt
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