
"(...) Natuur, kunst en schepping zijn hetzelfde. Wijhebben ze echter gescheiden. Als wede schepping van de natuurver
krachten en de schepping in onszelf vernietigen, vernietigen we onszelf. AIleen de natuurkan ons leren scheppen en crea
tiefte zijn. Onsechie analfabetisme is de onmachi om scheppend bezig te zijn. We moeten een vredesverdrag met de natuur 
nastreven. (, ..r (Friedensreich Hundertwasser in: Concrete utopieen voor de groene stad.) 

De mol als vader aller architecten
 
- De architectuur van Friedensreich Hundertwasser -

Gevoelens van ongenoegen 
In Amsterdam s taan tegenwoordig een 
paar bijzondere moderne gebouwen. 
Het ING-gebouw met zijn aparte archi
tectuur en zijn prachtige daktuin is er 
een van. Verder vind ik het terras van 
het New Metropolisgebouw een 
vondst, Vande begane grond kun je zo 
over het dak naar boven lopen waarna 
je kunt uitkijken over de stad. 
Veel nieuwbouw van deze eeuw vind 
ik echter van een deprimerend soort 
saaiheid en eenvormigheid. Alsik er te 
veel in de buurt verkeer krijg ik een 
onbehaaglijk drukkend gevoel over me 
wat pas weer wegtrekt als ik er uit de 
buurt ben. 
Misschien is deze allergie tegen onze 
tegenwoordige architectuur wel ont
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staan in mijn jeu gd. Ik ben opgegroeid 
in een van de naoorlogse buitenwijken 
van Den Haag. Er moest snel en effici
ent gebouwd worden en voor fantasie 
was geen plaats, De wijk bestond uit 
monotone flatgebouwen met muren 
van op elkaar gestapelde grijze beton
blokken. De rechthoekige achtertuinen 
met kort gemaaid gras tussen de hui
zen werden omzoomd door saaie plant
soenstruiken, Om nog wat betovering 
in mijn spel te vinden schuilde ik graag 
tussen die struiken. Dat was trouwens 
ten streng ste verboden. Gelukkig wa
ren er nog onbebou wde Iandjes in de 
buurt waar net onkruid welig tierde en 
ook de duinen en het strand waren niet 
al te ver weg . 
Pas veel later, toen ik er allan g niet 

meer woond e, begon de wij k een wat 
vriendelij ker aanzien te krijgen. De bo
men waren inmiddels hoog geworden, 
de achtertuinen wat verwilderd en de 
huizen wit geschilderd. Toen was de 
wijk echter na amper veertig j aar rijp 
voor de sloop. Het was de wijk niet 
eens gegund om ondanks al zijn handi
caps karakter te krijgen. Mij was het 
vervolgens niet gegund om ooit nog te 
zien waar ik opgroeide. Dit alles zal 
wel de bakermat geweest zijn voor 
mijn gevoel ens van ongenoegen en af
keer voor betonblokkenbouw. 

Een verademing 
Het zal ook wel de reden zijn waarom 
ik de archit ectuur van de Oostenrijkse 
kunstenaar Hunderrwasser zo'n verade
rning vind. Hij laat bij het ontwerpen 
van gebou wen zijn fantasie aan alle 
kanten de vrije loop . Zijn gebouwen 
hebben altijd een sterke verbondenbeid 
met de aarde : op de daken en uit de 
vensters groeien bomen. De invloed 
van Gaudf is bij zijn ontwerpen duide
lijk aanwezig. Net als Gaudf maakt 
Hundertwasser gebruik van vormen 
die in de natuur voorkomen. 
Bij Hundertwasser is de afkeer van al 
die rechtlijnigheid en fantasieloosheid 
nog veel sterker dan bij mij. Dat is ook 
niet zo verwond erlijk. Hij werd in zijn 
jeugd met een veel bedreigender soort 
uniformiteit gecon fronteerd, namelijk 
die van het nazisme. Als joodse jongen 
groeide hij op in het Wenen van vlak 
voor en tijdens de Tweede Wereldoor
log. Vrijwel zijn hele familie werd uit
gemoord. Doordat hij telkens weer 
nieuw e listen verzon om uit de handen 
van de nazi's te blijven overleefden 
zijn moeder en hij de oorlog. 
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"Wonen onder de regentoren". Binnentuin van een Hundertwasser-woningencom
plex in Pochingen (ZW-Duitsland). Foro: Alfred Assm ann 



Friedensreich Hundertwasser in gesprek met architect Heinz M.
 
Springmann. FOIO: Alfred Assmann
 

vallen. De 
verticale ge
deelten van 
een gebouw 
zijn dan 
voor ons. 
Wegen en 
daken moe
ten zijns in
ziens beplant 
worden. 
In zijn filo
sofie is het 
niet anders 
dan logiscb 
dat de men
sen in een 

stad als New York zoveel psychiaters 
nodig bebben. De huizenbouw is er zo 
steriel en eenvormig dat een mens er 
wel depressief of agressief van moet 
worden. De scbade die de rationele 
huizenbouw aanricbt is vele malen 
groter dan de scbijnbare besparing. 

Ongereglementeerde onregel
matigheden 
Vroeger toen huizen nog met de band 
gebouwd werden, waren lijnen nooit 
recht. Er zaten altijd weI bochten in 
een muur. Dat gaf het huis karakter. 
Het maakte dar wij ons erin thuis voel
den. Als we de natuur en onze eigen 
creativiteit weer zouden gebruiken bij 
het inrichten van onze woningen, zou
den we ook niet meer zo vaak met va
kantie boeven: "Als het individu van 
zijn raamrecht gebruik maakt en zijn 

Zelf zegt bij over zijn arcbitectuur dat 
bij graag een mol zou willen zijn, die 
zicb veilig lean verscbuilen als de tanks 
weer komen. Vanuit die jeugdervarin
gen heeft bij heel uitgesproken ideeen 
ontwikkeld over kunst en arcbitectuur: 
volgens bern schuilt bet kwaad in bet 
gebruik van de recbte lijn. Het is de 
enige lijn die niet creatief is. Omdat 
we niet meer gebruik maken van onze 
eigen scheppingskracbt, vemietigen 
we onze ziel. 
De rechte lijn die we hanteren is een 
werktuig van de duivel. Het gebruik 
ervan leidt tot de ondergang van de 
mensheid, 
De tegenwoordige architecten bouwen 
volgens Hundertwasser misdadige, 
mensonwaardige waanideeen. Het zijn 
gevangeniscellen die ze bouwen, waar
in de ziel van de mens kapotgaat. 
Hij vindt dar we bij het bouwen van 
huizen zoveel natuur vemietigen dar 
we er iets voor terug zouden moeten 
doen. We zouden bomen ook een huur
contract aan kunnen bieden en ze een 
eigen verdieping of venster kunnen ge
yen in her huis. Ze betalen dan huur in 
de vorm van zuurstof en schone lucht. 
Hij noemt dergelijke bomen boom
huurders. In de loop van de jaren heeft 
hij allerlei technieken bedacht om deze 
boombuurders in zijn ontwerpen een 
zo goed mogelijke plaats te geven. 
Volgens hem zijn esdoom, beuk en he
melboom de beste kandidaten voor een 
dergelijk huurcontract. 
We zouden volgens hem de natuur nog 
meer gebieden terug kunnen geven die 
we ons wederrechtelijk hebben toege
eigend en verwoest. Vrije natuur moet 
overal groeien waar sneeuw en regen 

naaste omgeving vorm geeft, respectie
velijk als ieder individu de spontane 
vegetatie in zijn naaste omgeving een 
kans geeft, hoef je niet lang meer te 
reizen om in bet dichtstbijzijnde ko
ninkrijk te komen, want het paradijs is 
om de hoek bij de buren, of daar waar 
je zelf bent. Paradijzen kun je nier zoe
ken en vinden, paradijzen kun je niet 
in beslag nemen of door de overbeid 
laten opzetten. Paradijzen kun je alleen 
zelf maken, met je eigen creativiteit, in 
harmonie met de vrije creativiteit van 
de natuur". 

Hundertwasser - creaties 
Hundertwasser ontwerpt huizen die her 
volstrekte tegendeel zijn van de flats 
uit mijn jeugd. Ze zien er uit als 
sprookjeskastelen, waar niet een lijn 
recbt loopt en waarvan de muren voor
zien zijn van kleurige mozaieken. Bo
venop staan torens met goudkleurige 
koepels. 
Wat mij vooral intrigreert is bet vele 
groen dat bij in zijn ontwerpen ver
werkt. Je zou kunnen zeggen dar hij 
bet groen op zo'n manier door zijn ge
bouwen weeft dat het niet duidelijk is 
of je nu tegen een park of een gebouw 
aan kijkt. 
Op de daken en op de baIkons en in de 
vensters: overal staan bloemen en bo
men. Onder een grote binnentuin zitten 
bijvoorbeeld een supermarkt en een 
parkeergarage verstopt. Het roept asso
ciaties op met de verhalen van Tolkien, 
waarin de hoofdrolspelers, hobbits ge-

Foro: Josie DubbeldamKinderdagverblijf in Heddernheim bij Frankfurt 
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Appartementencomplex in Bad Soden bij Frankfurt 
Foto: Josie Dubbeldam 

een goudkleurige koe
pel. In een van de to
rentjes is een na
schoolse kinderop
yang. Jammer, maar 
toch ook begrijpelijk is 
het hek dat om de hele 
school heen staat om 
buitenstaanders te we
ren. 
Naast dit kinderdag
verblijf bad nog een 
middelbare school 
moeten komen. Op de 
maquette zag de 
school er veelbelovend 
uit: een gebouw in de 
vorm van een begroei
de cirkel die aan cen 
kant de grond raakt 
met middenin de cirkel 
een groot beschermd 
schoolplein. Daarmee 
wilde de kunstenaar 
symboliseren dat het 
de hoogste tijd wordt 
dat de mens zich weer 
onder de natuur zou 
begeven. Die stelling 

naamd, in buizen onder de grond wo
nen. 
Verspreid over Oostenrijk en Duits
land zijn er op dit moment zo'n twin
tigtaI projecten van Hundertwasser ge
reaIiseerd. De verscbeidenbeid is 
enorm. Zo is er een kerk bij, een ener
giecentraIe, een kuuroord, een kantoor
gebouw, een kinderdagverblijf, een 
wegrestaurant en een aantaI koopflats. 
Om eeR aantal van zijn bouwwerken 
met eigen ogen te aanschouwen ben ik 
van de winter naar Frankfurt gegaan. 
Daar staan in de omgeving een drietal 
gebouwen die door Hundertwasser 
ontworpen zijn. Het appartementen
complex met koopfiats in Darmstadt is 
nog in aanbouw. 
In Heddernbeim, een van de buitenwij
ken van Frankfurt, staat een kinderdag
verblijf van de Vrije School. Het ge
bouw ziet er uit aIs een beg roe ide beu
vel van drie meter boog waar aan vier 
kanten een behoorlijke hap uit is geno
men om ruimte te geven aan de ramen 
van de kIaslokaIen op de begane 
grond. Zo kun je dus aan vier kanten 

.de heuvel oplopen om aan te komen bij 
twee torentjes die voorzien zijn van 

druiste volgens de bis
schop van het district tegen bet christe
lijke mens- en Godsbeeld in. De bis
scbop beeft zijn veto tegen de reaIisa
tie van het project uitgesproken, waar
door bet afgeblazen werd. 
In Darmstadt wordt op dit moment een 
appartementencomplex gereaIiseerd 
met meer dan honderd koopwoningen. 
Er komen ook winkels, restaurants en 
cafe's. Het meest opvaIlende van dit 
ontwerp is bet scbuine dak dat oploopt 
naar de acbtste etage. Op dat scbuine 
dak komt een daktuinpark waar je van
af de begane grond op kunt lopeno 
Vanaf het hoogste gedeelte stroomt 
een beekje naar beneden. Van de dak
tuin kun je dan uitkijken over de stad. 

Het idee van begroeide en ook aIs tuin 
of park benutte daken opent vele per
spectieven voor ontwerpers van na
tuurtuinen. Denk eens aan de moge
lijkbeden die het aI aanwezige boogte
verschil oplevert. Verder zit je niet op
gescbeept met een grondsoort die veel 
te voedselrijk is en waar je moet vecb
ten tegen bet onkruid. Er kunnen wa
terpartijen aangelegd worden en ver
schillende biotoopjes. 

En in Nederland? 
De vraag is of men in Nederland de 
ideeen van Hundertwasser niet wat al 
te utopisch vindt.
 
De redenering zaI wei weer zijn dat de
 
dakconstructie een dergelijke last niet
 
aankan, dat bet te gevaarlijk is vanwe

ge de kans op vaIpartijen of dat de kos

ten voor een dergelijk project veel te
 
hoog uitkomen.
 
Een aantaI elementen van zo'n gebouw
 
als in Darmstadt hebben we in Amster

dam echter aI. Het geniaIe van Hun

dertwasser zit in bet combineren van
 
die elementen.
 
Vanaf bet New Metropolisgebouw heb
 
je een prachtig uitzicbt over de stad en
 
in de daktuin van bet ING-gebouw is
 
het heerljk toeven. Die daktuin is ech

ter niet vrij toegankelijk en het scbuine
 
dak van New Metropolis is zeif een
 
steenvlakte. Het toont wei aan dat bet
 
niet onmogelijk is om iets dergelijks in
 
een stad aIs Amsterdam te verwezenlij

ken.
 
De manier waarop Hundertwasser met
 
groen in de stad bezig is Jaat zien dat
 
er nog aIleriei mogelijkbeden zijn om
 
groen in de stad aan te leggen. In Ne

derland hebben we met bet aanleggen
 
van b.v. stoep- en geveltuinen, float

lands en natuurrijke puintuinen bewe

zen dat ook wij creatief kunnen zijn in
 
het vinden van nieuwe mogelijkbeden.
 
Hundertwasser Iaat ons zien dat we
 
nog een aantaI mogelijkbeden onbenut
 
laten. Het groen in de stad kan zo ver

weven worden met de huizenbouw dat
 
bet een integraaI onderdeel ervan kan
 
gaan vormen. Dat is pas echt natuur
 
dichtbij. Natuur die nodig is om de
 
stad ook in de toekomst leefbaar te
 
houden.
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