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“[...] creating conditions and explicating circumstances in which stories are told”
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“[...] in een wereld van extreme beschikbaarheid moeten we de keuze koesteren” 
 

 
specifiek

“[...] principles of exclusion and inclusion and perimeters and openings and orders and possible disorders, dimensions and measurements”

vorm en structuur    “[...] details; materials; usefulness; rit
ualist

ic a
spects
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“[...] Architecture is form, ordered and waiting to be f lled by content, programm, people - by life
”
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sies te scheppen, een referentiepunt?  Architectuur is beperkt maar allesomvattend. Ze organiseert de wereld, zonder te worden betrokken in de processen ervan. Architectuur is dus inhoudloos, m
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autonoom

“[...] geen verhaal, geen knipoog, geen ironie, geen dubbele bodem
”

intentionaliteit  
 “[...] ons werk is voorbedacht”  
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entaire architectonische middelen
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“[...] vocabulary of architectural elem
ents: elem

ents t hat belong to architecture, and to nothing else” 
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De architectuur van OFFICE Kersten Geers 
David van Severen
De Fenomenoloog Husserl publiceerde in 1900 
het boek Logische Untersuchungen. Een van de 
centrale thema’s uit dat boek is het ‘terugkeren 
naar de zaken zelf ’. Het is een oproep om dat 
wat verschijnt (oftewel: de fenomenen) op 
een zo onbevooroordeeld mogelijke manier te 
beschrijven, zonder tussenkomst van intellect of 
reflectie.
De architectuur van OFFICE betreft eveneens 
een terugkeer. Een terugkeer naar de essentie 
van architectuur: het uitzetten van een kader 
aan de hand van een beperkte set geometrische 
basisregels waarbinnen het leven zich in al zijn 
complexiteit kan afspelen1 (afbeelding 1).
Dit impliceert ook een afwijzing van alles wat 
in de architectuur normatief is geworden, 
maar daar niet van nature thuishoort. Denk 
bijvoorbeeld aan de diagramarchitectuur van de 
jaren ‘90, waarbij architectuur secundair is, als 
een gestolde variant van het diagram.2 

OFFICE maakt architectuur die ‘zichzelf 
is’, door onderscheid te maken tussen wat 
ze noemt kader en inhoud3, respectievelijk 
de architectuur en het leven dat zich in die 
architectuur afspeelt.4 Architectuur draagt 
echter altijd betekenis. In het geval van 
OFFICE gaat het er dus om hoe het bureau die 
betekenis beperkt.5 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de relatie met de 
omgeving van veel van hun projecten. Vaak 
botst daar de architecturale orde op dat wat 
toevallig tot stand is gekomen. Hierdoor wordt 
de autonomie van de architectuur nog verder 
versterkt. Er is een duidelijke definiëring 
van wat architectuur is en wat buiten de 
architecturale orde valt. De restruimte tussen 
die twee wordt niet vormgegeven. Er wordt 
niet gepoogd de architectuur aan te laten 
sluiten op de wereld, laat staan dat deze wordt 
gecontroleerd (afbeelding 2).
De architectuur van OFFICE is altijd zeer 
specifiek en komt voort uit een constrainte: 
een zelfopgelegde beperking van in te zetten 
geometrische vormen en architectonische 
middelen waarmee het gehele project wordt 
vormgegeven, niet zelden met een eveneens 
beperkte set aan materialen en details. 
Begrenzingen, de definiërende lijn, openingen, 
in- en uitsluiting, orde en mogelijke wanorde, 
omvang en afmetingen behoren tot de vaste 
gereedschappen van het bureau (afbeelding 
3). Inspiratie daarvoor wordt gehaald bij 
bijvoorbeeld Bramante’s Santa Maria della Pace 

of de villa’s van Palladio wiens architectuur 
net als OFFICE ook vaak uit een set van 
‘connected rooms’ bestaan.6

OFFICE werkt, in haar eigen woorden, bijna 
obsessief nauwkeurig.7 De suggestie zou 
gewekt kunnen worden dat het bureau een 
bijna inhumane architectuur nastreeft. Echter 
laat OFFICE een grote toewijding zien in hoe 
diverse projecten nauwgezet geschikt gemaakt 
worden voor bewoning. Juist de strenge 
opgezette orthogonaliteit voorziet -in al haar 
abstractie- in een ontspannen manier van 
wonen8 (afbeelding 4). De geschakelde ruimtes 
in de verschillende projecten zijn nadrukkelijk 
onderscheiden; detaillering en materialisering 
zijn minutieus afgestemd op gebruik en rituele 
aspecten. 

City Villa
Dit is bijvoorbeeld te zien in het project City 
Villa in Brussel. Een sequentie van ruimtes -dit 
keer omkaderd door kolommen- die ieder een 
eigen vloerafwerking hebben: granito, gekleurd 
beton, hout, parket of leer, allen uitgevoerd 
in een warmbruine kleurtoon. De verticale 
vlakken zijn uitgevoerd in groentinten. Dit 
draagt sterk bij aan de visuele continuïteit, zoals 
ook het ritme van het kolommengrid dit doet. 
Het ritme creëert eenheid, zonder al te rigide 
te worden: de entreehal en de beplante patio 
zijn beide een travee smaller dan de overige 
ruimtes en in de hoogte zorgen hogere plafonds 
of lagere vloeren voor verschuivingen in de 
hoogte.
Het nadrukkelijk aanwezig laten zijn van 
de structuur komt echter voort uit een 
meer fundamentele aanleiding dan visuele 
of ordenende principes: de hier beschreven 
begane grond betreft feitelijk een ondergrondse 
uitbreiding van een bestaande Brusselse villa. 
Het bestaande huis is opgetild, op een voetstuk 
geplaatst, de ruimte vloeit er onderdoor. De 
kolommen, balken en drempels die iedere 
ruimte omkaderen vangen de lasten van de 
bestaande villa op. 
Bij nadere beschouwing blijken de kolommen 
twee varianten te kennen. De kolommen 
die de interieure ruimtes omkaderen zijn 
uitgevoerd in beton. Daar waar de kolommen 
op de scheiding van binnen-buiten staan zijn 
ze echter uitgevoerd in een stalen kolom met 
houten omtimmering, om het probleem van 
de koudebrug op te vangen. Voor maximaal 
tectonisch effect heeft deze omtimmering 
dezelfde dimensionering als de betonnen 
kolommen en is deze betongrijs geschilderd. 

3
Kersten Geers , A+ 213, pagina 
61: “[…] De essentie van ons idee 
dat ‘architectuur zichzelf is’ is 
gefundeerd in dit bewustzijn. En 
het laat ons in de eerste plaats 
toe tot het uiterste te gaan in onze 
architectuur, want zij kan immers 
het leven zelf niet representeren. 
Het leven speelt zich erin af. Het 
enige dat je kan doen is het te 
omkaderen. Architectuur is nooit 
direct politiek of representatief. 
Zij is geen van al deze dingen 
die verwijzen naar inhoud, wat 
iets anders is dan het kader. Wij 
maken altijd duidelijk onderscheid 
tussen kader en inhoud”.

4
Christophe Van Gerrewey: 
“architecture is form, ordered and 
waiting to be flled by content, 
programm, people, by life”, 
Order, Disorder - Ten Choices and 
Contradictions in the work of 
OFFICE, Offce Kersten Geers David 
Van Severen – Volume 2, pagina 
7; Buchhandlung Walther König, 
Keulen; 2016
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Bart Verschaffel, Ver voorbij 
de deconstructie. De 
architectuuropvatting van OFFICE 
Kersten Geers David van Severen, 
De Witte Raaf, editie 148 november-
december 2010, pagina 7. Hij zegt 
daar het volgende: “De aanpak van 
Offce komt, meen ik, hierop neer: 
het inzetten van de ordenende 
kracht van de architectuur, een 
herbevestiging van het constructief 
vermogen van zijn meest 
elementaire middelen, en dit 
geheel zonder reserve en zonder 
ironie, waarbij de architectuur de 
aanspraak om iets bepaalds te 
betekenen – en dus om uitspraken 
te doen over het leven en de wereld, 
en om een omgeving te ordenen en 
te controleren – beperkt.

6
El Croquis 185 - A Conversation with 
Kersten Geers David van Severen, 
Enrique Walker, pagina 19

7
tekst in handout bij tentoonstelling 
Everything Architecture, te zien van  
4 maart t/m 29 mei 2016 in BOZAR, 
Brussel

8
Christophe Van Gerrewey, Order, 
Disorder - Then Choises and 
Contradictions in the work of 
OFFICE, Offce Kersten Geers David 
Van Severen – Volume 2, pagina 
11; Buchhandlung Walther König, 
Keulen; 2016
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David van Severen, A+ 213, 
pagina 56: “[…] De uitdrukking 
‘after the party’ [HvdW: naam 
van Belgische paviljoen op 
architectuur biennale in Venetie, 
2008] kan op vele manieren 
begrepen worden. Welk feest 
is voorbij? De festiviteiten van 
de diagramarchitectuur van de 
jaren 90? Of het hele idee van 
door evenementen gemotiveerde 
architectuur?”
en ook Kersten Geers, 
A+ 213, pagina 55: “[…] Vandaag 
lijkt architectuur te gaan over het 
in kaart brengen van de wereld, 
alsof architectuur kan bestaan uit 
enkel beelden en documentatie, 
alsof architectuur met deze 
elementen gemaakt wordt. Het is 
alsof je door architectuur te tonen, 
de wereld toont. Zodra architecten 
een architectuurbiënnale 
betreden, beginnen ze kunstenaar 
of pseudo-journalist te spelen.”

1
http://www.offcekgdvs.com/
(about)

afbeelding 2; Computer shop, Tielt
De architecturale orde is duidelijk leesbaar, maar niet totaal: 
behalve de twee rechthoeken en de ruimte daartussen is 
het kavel niet vormgegeven.

afbeelding 1; Villa, Buggenhout
Een compacte set geschakelde kamers van identieke 
afmetingen. Op de begane grond geopend naar de 
omringde tuin, op de eerste verdieping gesloten, met 
uitzicht op het omringde landschap.

afbeelding 4; City Villa, Brussel
Vierkante kolommen vormen twee 
galerijen die over hele diepte van de 
woning lopen. De ene galerij loopt 
langs de mandelige steunmuur en biedt 
onderdak aan een bureau, een trap, 
toiletten en boekenkasten. De andere 
galerij biedt aan weerszijden toegang tot
vierkante kamers van gelijke grootte.

afbeelding 3; Artist atelier, Brussel
Van het voormalige garagebedrijf dat de hele diepte van 
het kavel besloeg zijn de betonnen kolommen behouden. 
De verglaasde gevel organiseert het gebouw door deze 
colonnade te ‘ontwijken’ in een sequentie van drie volumes 
van vergelijkbare lengte, maar variërende breedte.

Deze mindmap bestaat uit steekwoorden en citaten 
en beschrijft, van buiten naar binnen, de overtuiging, 
de werkwijze en de middelen van OFFICE Kersten 
Geers David van Severen.

Harmen van der Wilt

OFFICE Kersten Geers David van Severen



zuid- en westgevel

In mijn beschrijving van OFFICE schrijf ik dat 
juist absolute architectuur vrijheid creëert, en 
dat een strenge orthogonaliteit voorziet in een 
ontspannen manier van wonen. Tegelijkertijd 
maakt OFFICE in hun diverse projecten de 
verschillende ‘rooms’ geschikt voor bewoning, 
met een specifieke materialiteit per ruimte. 
Deze twee punten leg ik over mijn eigen werk 
heen, omdat ik zou willen dat mijn project deze 
kwaliteiten ook had bezeten. Met deze gegevens 
in mijn achterhoofd blik ik terug op een eigen 
project waarbij me sinds de voltooiing iets 
dwars zit.

Eerst de oorspronkelijke omschrijving van 
Huis op een Helling:
[…] Geprojecteerd op een kavel in de 
Snellinckstraat in Rotterdam werden 1.) 
een vormgevingsprincipe uit het boek Zo 
Doe Je Dat van J.J. Beljon, 2.) één van de 
architectonische elementen zoals door Rem 
Koolhaas benoemd op de biënnale van 
2014 in Venetië en 3.) het programma van 
een woning uit de plannenmap Het Grote 
Woonhuis zodanig op elkaar afgestemd 
dat er een interessant ruimtelijk concept 
is ontstaan: een huis op een helling. 
Respectievelijk zijn die ingrediënten: 
structuur, hellingbaan en het programma van 
het Goldberg House van Louis Kahn.

Alle programmatische onderdelen bevinden 
zich op of aan een helling. De helling geeft 
niet alleen structuur, de structuur van het 
huis ís de hellingbaan. Kolommen maken 
het gebouw leesbaar door het zich steeds 
herhalende raster dat op iedere verdieping 
terugkomt. Dit kolommengrid creëert op 
secundair niveau een structuur waarop de 
inrichting is geënt. […]

Het was tijdens een bezoek aan City Villa 
dat ik besloot om de woning op te bouwen 
uit kolommen waarop de schuine vloerdelen 
moesten rusten. In de plattegronden zijn -heel 
voorzichtig- aan beide buitenkanten twee 
galerijen te zien over de hele diepte van de 
woning: een verre echo van de plattegrond 
van City Villa. Echter is de afstand tussen de 
kolommen soms zo groot, dat ze hun relatie 
beginnen te verliezen om als galerij aangemerkt 

te kunnen worden. Door meer kolommen toe 
te passen waren er als vanzelf meer ruimten 
ontstaan en had ik de inrichting meer op 
het kolommengrid kunnen betrekken, met 
name op de verdieping met de woonkamer en 
bibliotheek.
Ik had er ook goed aan gedaan om 
per verdieping de meest geschikte 
constructiemethode te kiezen. Op niveau 1 
werken de kolommen goed (vooral wanneer 
dat er dus meer waren geweest), maar op 
de verdiepingen met de slaapvertrekken en 
badkamers had ik wellicht beter voor een muur 
kunnen kiezen als ordenend element. Want 
wanden zijn er alsnog gekomen. Soms staan die 
uitgelijnd met het kolommengrid, maar net zo 
vaak ontkennen ze de kolom. Nu verhoudt zich 
de inrichting tot de kolommen als jazz; terwijl 
ik liever in een symfonie zou wonen.

Wat me ook dwarszit is de materialisering. 
In de projectomschrijving hierboven heb 
ik het over structuur en leesbaarheid. De 
materialisering draagt hier niet aan bij. De 
alomaanwezigheid van het beton is te verklaren 
vanuit de aanwezigheid van de constructie, 
maar zorgt niet voor een huis waarin het 
prettig wonen is. De inrichtingselementen 
zijn toentertijd bewust uit hout opgetrokken 
teneinde de monotonie van het beton te 
doorbreken. Met name de afwerking van de 
verschillende vloervelden had ik per ruimte 
anders gematerialiseerd willen zien, zodat er 
per ruimte verschillende sferen waren ontstaan. 
Echter als het meest storend ervaar ik nu een 
aantal witte wanden, voortgekomen uit een 
aantal beperkingen die ik mezelf stelde: beton 
voor alles wat met structuur te maken heeft, 
hout voor alles wat de inrichting betreft en wit 
voor de natte cellen. Echter ontberen in het 
ontwerp de witte oppervlakken deze logica. Her 
en der door de gehele woning duiken ze op, 
ook daar waar zich geen natte cel bevindt.

Tot slot was het -in het kader van leesbaarheid- 
wellicht ook beter geweest wanneer de 
helling van niveau 0 naar 1 niet buiten het 
kolommengrid omhoog zou lopen, waardoor 
niet het hele kavel gevuld was geweest en de 
rechthoek van het raster veel zuiverder was 
gebleven.
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schematische aanpassingen 
op basis van kritiek:

Huis op een Helling
nader bekeken


