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Vergeten helden 01
Pancho Guedes
Zo’n anderhalf jaar geleden was ik in Maputo (voormalig Lourenço
Marques), de hoofdstad van Mozambique. Een tot de verbeelding
sprekende Afrikaanse stad, een ware snoepwinkel voor architecten. Een
onuitputtelijke mix van twintigste-eeuwse architectonische experimenten met koloniale suikertaarten, gevangen in een netwerk van grote,
met ‘potholes’ bezaaide avenues. En altijd vraag je je af op welk moment
in het verleden het er nog wel acceptabel uitzag. Op een ochtend in
november ligt er een vernis over de stad dat eeuwen van bouwhistorie
gladstrijkt. Onderweg naar de usual suspects, de ambassade door Claus
en Kaan en The Iron House door Gustave Eiffel, wordt mijn aandacht
getrokken door de vele betonnen woongebouwen. In een periode
waarin in Nederland fantasieloze, functionele wederopbouwarchitectuur
werd gebouwd, is hier in de nadagen van de Portugese koloniale overheersing voluit geëxperimenteerd met expressieve betonnen gebouwen.
Waarom werd hier zo gebouwd en door wie? Daarvoor moeten we
eerst beter begrijpen over welke periode en context we het hebben.
Mozambique was tot 1975 een kolonie van Portugal; na een tienjarige

Natascha Drabbe, Hans van Heeswijk en
Arjen Oosterman, Van Schijndelhuis
De iconische foto’s van het woonhuis van de in 1999 overleden architect
Mart van Schijndel zijn overbekend. Dit boek vult in die zin een lacune: het
brengt in alle opzichten het begrip over wat dit woonhuis uniek maakt een
stuk verder. Alleen al de liefde die uit alle bijdragen spreekt, maakt het een
leuke publicatie. Een hoofdstuk over de architectuur van het huis is een ode
aan een man die het postmodernisme vestigde in Nederland. De delen over
het kleurgebruik en de detaillering laten zien dat Van Schijndel diezelfde
architectuurstijl combineerde met een diepgaande gevoeligheid voor ruimte
en verhoudingen. www.ndcc.nl

burgeroorlog werd het land in dat jaar onafhankelijk. Tot halverwege
de jaren zestig was Mozambique, en Lourenço Marques (Maputo) in het
bijzonder, een wereld die amper was geraakt door wat op het wereldtoneel gebeurde. Portugal was onafhankelijk gebleven tijdens de
Tweede Wereldoorlog en dus was er geen sprake van herstel of wederopbouw. De verschillen waren enorm en de spanningen intens, maar in
de door de kolonisator gecreëerde schijnwereld leek alles mogelijk. Hier
ontstond een plek waar ‘idealen’ tot leven gebracht konden worden. De
Portugese kunstenaar en architect Amâncio d’Alpoim Miranda Guedes,
beter bekend als Pancho Guedes, realiseerde in de jaren zestig en zeventig een indrukwekkend oeuvre in Mozambique, maar ook in Angola en

DASH, Studentenhuisvesting

Zuid-Afrika. Een modernist maar tegelijkertijd een CIAM-dissident, die in

Een typologie die al een paar jaar lang kan rekenen op grote belangstelling
van de zijde van gemeenten en ontwikkelaars is die van studentenwoningen. Zoals te verwachten was, verdiept de halfjaarlijkse uitgave dash het
architectonisch inzicht in deze opgave op eenzelfde wijze als in eerdere
uitgaven, met praktische en goed uitgewerkte referentieprojecten en prikkelende essays. Leuke bijzonderheid is de uitklapkaft waarop de plattegronden
van alle besproken gebouwen op schaal zijn afgedrukt. www.nai010.nl

staat was om lokale invloeden te combineren met de internationale stijl
en te ontwikkelen tot een optimistisch Afrikaans postmodernisme.
In feite is Guedes een postmodernist avant la lettre. Zijn productie in
Maputo is enorm en dus de veroorzaker van al die momenten waarop
ik verwonderd omhoog keek naar weer zo’n spannende permeabele
betonnen gevel. Hij stond niet alleen, maar is wel de belangrijkste vertegenwoordiger van een generatie modernisten (laten we ze dan toch

Hans van Heeswijk Architects, The Mauritshuis

maar zo noemen) die op het continent Afrika ongelooflijk interessante

Een voorbeeldig project wil je als architect binnen handbereik hebben, met
een uitputtende fotoserie, detailtekeningen en interessante essays. Het
Mauritshuis voldoet aan die kwalificaties en de bijbehorende publicatie is
netjes volgens de formule uitgevoerd. Informatie over het bouwproces komt
er echter bekaaid vanaf, met een weinig liefdevolle fotoserie vanaf de bouwplaats in verschillende stadia. Daar tegenover staat een meer dan aardig
artikel van Quentin Buvelot over de geschiedenis van het gebouw.
www.nai010.nl
Sander Woertman

werken hebben gerealiseerd. Zo heeft bijvoorbeeld generatiegenoot
Nuno Craveiro Lopes in Maputo een indrukwekkende kerk gebouwd.
Al deze werken maken mij nieuwsgierig naar nog meer architectonische
hoogtepunten op het Afrikaanse continent. De volgende reis gaat
naar Angola. 

Oscar Vos

Meer informatie over de moderne architectuur in Afrika is te vinden bij Docomomo
(Docomomo Journal 48: Modern Africa, Tropical Architecture)
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