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Stadionlamp
1196 blokjes hout zijn er gebruikt voor deze tafel
van Erik Stehmann. Geïnspireerd door de zin ‘Lijm is
sterker dan hout’ is hij gaan experimenteren totdat
hij de juiste lijm- en houtsoort vond voor zijn idee:
een eiken balk verzagen tot blokjes enweer aan
elkaar lijmen als een balk, sterker dan het origineel.
€5500

www.erikstehmann-webshop.com

PS6 wonen

Toen hij een jaar of zeventien
was enmet zijn ouders op va-
kantie in Italië, bezocht Serge
Schoemaker (37) de Villa Ro-

tonda van Andrea Palladio, een ge-
bouw met statige trappen en een en-
tree die omlijst wordt door klassieke
zuilen, en ontdekte dat alles aan dat
gebouw ‘klopte’. Zowelde ruimtelijke
kwaliteit ervan als de relatie die het
aanging met de omgeving: alles was
precies goed.
En hij begreep dat zo’n gebouw veel

meerwasdanalleeneenhuisom in te
wonen. Niet zo lang daarna kwamhij
van de middelbare school en moest
een studierichting kiezen – dat werd
dus bouwkunde.
“Ik koos daarvoor omdat ik wel iets

creatiefs wilde doen, maar de oplei-
ding aan de kunstacademie te ab-

stract vond. Architectuur sprak me
aan omdat het een vorm van toege-
paste kunst is en ik gingnaar de TU in
Delft en niet naar de Academie voor
Bouwkunde inAmsterdam, omdat de
opleiding inDelft iets technischer is.”
“Architectuur is een combinatie

van drie dingen: techniek, kunstzin-
nigheid enalle kennis enkundedie je
in huis moet hebben voor het feitelij-
ke bouwproces. Jemoet tijdens je stu-
die daarin je eigen stijl en interesses
ontwikkelen.”
“Ik begon inDelft in de jarennegen-

tig, toen deNederlandse architectuur
hoogaangeschrevenstond,ook inter-
nationaal, dankzij de vernieuwende
impuls van Rem Koolhaas en consor-
ten. Dat zorgde voor een euforische
stemming: het was interessant om in
die tijd te studeren.”

“Toen ik mijn studie had afgerond,
ben ik naar Zwitserland gegaan en
daar ben ik zeven jaar gebleven als
medewerker van het architectenbu-
reau vanPeter Zumthor. Dat is in feite
mijn tweede studietijd geworden,
waarin ik almijnbouwkennishebop-
gedaan.Met inbegrip van alles wat er
mis kan gaan tijdens de bouw!”
“In Nederland lag de nadruk des-

tijds vooral op het architectonisch
concept, helemaal inde lijn vanKool-
haas, daar ging het vooral om de
ideeën achter een ontwerp en niet zo-
zeer om de kunst van het ambacht,
het materiaalgebruik en de detaille-
ring. Bij Zumthor gaat het dáár nou
juist om. Alles wat hij bouwt is heel
puur en van een indrukwekkende
eenvoud. Het draait bij hem allemaal
ommateriaal, licht en ruimte.”

Elk gebouwwordt getekend,
maar hoewonen die

ontwerpers zelf? Dezeweek
een blik in het huis van Serge

Schoemaker.
tekst EMMABRUNT
foto DINGENAMOL

het huis van serge schoemaker

Serge Schoemaker: ‘Hiermoet de architect continu vechten voor de integriteit van zijn ontwerp.’

Zet er in alle vier de hoeken van de kamer eentje
neer en jewaant je in een voetbalstadion.Maar
wie die associatie even loslaat, ziet gewoon een
heelmooie lamp. Demetalen constructiewaar de
lampen op steunen is simpelmaar elegant.Met zes
lampen ben je verzekerd van genoeg licht. Een
beetje voor hem en een beetje voor haar dus. €498

www.storewithoutahome.yokaboo.com
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‘Fascinerendomnieuwmetoud De kinderen van JennyMay
enGido Jacobs rennen
door de lege kamers van
de flat van deU.J. Klaren-

straat inNieuw-West. “Datwordt je
kamer straks, Farah,” zegt Jenny.
Farah (7) kijkt vreemdop. “Echt
niet.” Het is de eerste keer dat het
gezin zijn aanstaande kluswoning
kan zien, de asbest is net verwij-
derd. De vorige bewoners hebben
op één van demurenmet graffiti
een boodschap achtergelaten.
‘Amsterdamwiet’ staat er. En er is
nogwelmeerwat aan de vorige
bewoners herinnert. “Mama! Deze
wc stinkt naar poep!”
Jenny enGido kochten in 2012 een

kluswoning. In dit geval drie appar-
tementen in een naoorlogse portiek-
flat die eigenlijk op de slooplijst
stond,maar nuwordt verkocht voor
een relatief zacht prijsje: ongeveer
640 euro per vierkantemeter, inclu-
sief erfpacht, berging en voorberei-
dingskosten. Hiervoor krijg je troos-
teloos beton, ingeslagen ruiten en
verrotte kozijnen. Er is een hoop ver-
beeldingskracht nodig omhier je
droompaleis in te zien.
“Vrienden en familie reageren

heel verschillend, van ‘Hé,wat
leuk!’ tot ‘Oh god, hoe lang duurt
datwel niet?’” zegt Jenny. Zelf zijn
ze vol goedemoed: het plan is er in
de zomer van 2014 tewonen.
De garagebox transformeren ze in
eenwoonkeukenmet vide, op de
eerste verdieping komt dewoon- en
speelkamer voor hun zoontjes en in
het bovenste van de huidige appar-
tementen komende slaapkamers.
“We krijgenmisschienwel drie
wc’s, Farah,” zegt Gido. “Die zullen
niet stinken.”
“Grootschalig georganiseerde

kluswoningprojectenmakennu ook
een opmars inAmsterdam. Althans,
het broeit,” zegtMaaike Schrave-
sande vanUrbannerdam.Urban-
nerdambegeleidt al jaren kluswo-
ningprojecten in Rotterdam,waar
in tien jaar zo’n vijfhonderd huizen
zijn opgeknapt.Maaike begeleidt
ook het project op deU.J. Klaren-
straat, om te voorkomendat en-
thousiaste klussers hun budget er te
snel doorheen jagen.
Er zijnmeer grootschalige klus-

projecten inAmsterdam te vinden;
zowordt er ook druk geklust aan
een oude school in de Elisabeth
Wolffstraat en gaat de verkoop van
de klusflat Kleiburg rap. In korte tijd
is de helft van de appartementen
verkocht. Daarnaast zijn er talloze
bouwgroepen. Paulus deWilt,
stadsdeelbestuurder inNieuw-West
(GroenLinks): “Je kuntNieuw-West
op het gebied van pionieren verge-
lijkenmet Berlijn. Bij ons kanhet.
De prijzen zijn relatief laag en er is
ruimte.” Voor de gemeente is zo’n
klusproject eenwin-winsituatie:
eenwoningwordt opgeknapt en het
trekt een frisse groep nieuwe bewo-
ners naar jewijk.
Jacco Kroonheeft grootse dromen.

“Ikwoonde op een keurige etage-

woning in deHelmersbuurtmet
mijn vrouwen twee jonge kinderen,
maar kreeg een ontzettende drang
ombuiten de gebaande paden te
gaan. In de documentaireHappi-
ness zag ik een soort gedeelde
woongroep, zonder dat het hippie-
achtigwerd. Datwilde ik ook.”

Kroon richttemet zijn vrouwSu
OficinaMi Casa op, eenwoon-werk-
gemeenschap inwording die een
oud kantoor- of schoolgebouwop
een duurzamemanier nieuw leven
moet inblazen.
“Wewillen gemeenschapsgevoel

creëren zonder dogma. Stel dat de
gepensioneerde overbuurman vroe-
ger een getalenteerde violist was.
Misschien kunnenmijn kinderen
dan bij hemop les. En geef ik hem
daar laterweerwat voor terug.Maar
we kunnen ook eenwashok realise-
ren, zodatwewasmachines delen.

En een kinderdagverblijf, waarwe
bij toerbeurt een shift draaien.Maar
hetwordt geen grote Tros-familie.”
Ook architect Norhon Flores

Trochewil in een pand inAmster-
dam zijn klushuisdroomverwezen-
lijken: een grootwoon- enwerkcen-
trum creëren voor Latijns-Ameri-
kaanse politieke vluchtelingen en
andere belangstellenden, plus een
cultureel centrum. “Ons planmoet
bijdragen aan de stad.We zouden
ook Spaanse cursussen kunnen
geven. En consulaten van Latijns-
Amerikaanse landen die nuniet in
Nederland gevestigd zijn kunnen bij
ons bijvoorbeeld een loket openen.”
Demogelijkheden voor klussers

lijken eindeloos, al zijn de plannen
wel onder voorbehoud. Pas als 65
procent van alle appartementen aan
deU.J. Klarenstraat verkocht is, gaat
het door. Dat is nu 55 procent. “Maar
als het niet lukt, hebbenwe eenheel
mooie cursus projectontwikkeling
gehad,” grapt Jenny. “En veel
mensen ontmoet.We kennen bijna
iedereen die hier gaatwonen,we
hebben elke drieweken een verga-
dering hoe het ervoor staat. In een
dropboxpostenwe al onze ideeën
en dromen. Daar heb ik zo nu en
danwel stiekemwat van gekopieerd
voor ons toekomstige huis.”

Van lege klusflat naar
eendroompaleis

Jemoet er even doorheen kijken… FOTOGEERT BROERTJES

In Nederland staan veel oude huizen en kantoren
leeg. Sommigemensenweten daar wel raadmee; zij
kopen een kluspand en blazen het nieuw leven in.
ALICE BOOTHBY

‘Eenwashok
voor bewoners
samen, en een
kinderopvang’
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“Zumthor was indertijd bezig met de
bouw van Kolumba, een museum in
Keulen dat moest verrijzen op de ruï-
nes van een neogotische kerk die in
de Tweede Wereldoorlog is kapotge-
schoten. De fundamenten lagen er
nog en de muren van het museum
zijn gebouwd op de oude muren van
die kerk: de lay-out is daardoor be-
paald.”
Hij was aangesteld als project-

architect, voor het toezicht op de
bouw. “Daar ben ik vijfenhalf jaar
mee bezig geweest. Ongelooflijk leer-
zaam, want Zumthor heeft daar een
aantal innovatieve oplossingen moe-
ten vinden voor zeer onalledaagse
problemen.”
“Het ‘archeologische veld’ is bij-

voorbeeld intact gelaten en integraal
opgenomen in het nieuwe gebouw,
als binnenruimte. Omdat die ruimte
niet verwarmd mocht worden, heeft
Zumthor er muren omheen gezet die
bestaan uit open metselwerk – een
patroon van steen afgewisseld met
gaten– zodat de buitenlucht erin kon
doordringen. Functioneel en ook nog
prachtig.”

Na de oplevering van dat ge-
bouw is hij teruggegaan naar
Nederland en is hij een ande-

re weg ingeslagen. “In 2008 ben ik
voor mezelf begonnen, met het bu-
reau Serge Schoemaker Architects en
dat gaat behoorlijk goed. De eerste
twee jaar waren het moeilijkst, want
door mijn langdurige verblijf in Zwit-
serland had ik geen Nederlands net-
werk van opdrachtgevers kunnen op-
bouwen. Daarin is inmiddels wel
voorzien.”
“Opditmoment ben ik bijvoorbeeld

bezigmet de herbestemming van een
fort bij Hoofddorp, een oud bastion
dat tot het werelderfgoed wordt gere-
kend, waar een openluchttheater en
een restaurant inmoeten komen. Dat
is een fantastische opdracht, omdat
ik steeds moet zoeken naar een ma-
nier om het nieuwe te verweven met
het oude, iets wat me enorm fasci-
neert binnen de architectuur. Con-
creet betekent dat onder andere dat
alle binnenmuren zijn gesloopt,
maar dat we wel verwijzen naar de
oorspronkelijke indeling door de eet-
tafels zo op te hangen aan de beton-
nen gewelven dat de oude maatvoe-
ring zichtbaar blijft.”
“In Zwitserland is de architect nog

een echte bouwmeester, die niet al-
leen het ontwerp maakt, maar ook
betrokken is bij elke stap indeuitvoe-
ring ervan, terwijl de rol van de archi-
tect inNederlandgeminimaliseerd is.
Hier zijn het de projectontwikkelaars
en de aannemers die de meeste
macht hebben en die veelal denken
in termen van kostenbesparing. Voor
de architect in kwestie houdt dat in

dat hij continu moet vechten voor de
integriteit van zijn ontwerp.”
In zijn huis aan de buitenrand van

Amsterdam-Zuid, dat hij tweeënhalf
jaar geledenheeft gehuurd, is die ver-
wevenheid van het oude met het
nieuwe tot zijn volle tevredenheid ge-
realiseerd. Het is een ruim hoekhuis
inde JohannesVermeerstraat dat kan
bogen op een weelde aan puntgave
art-deco-elementen: marmeren
schouwen met consoles voor sier-
voorwerpen, prachtig blauwgroen
gekleurd glas in lood inde ramenaan

de straatkant, oranje rechthoekjes in
het glas van de schuifdeuren van de
kamer-en-suite en een doorleefde
parketvloer in een blokkenpatroon.
“Ik kon het huren van de eigenaar

vanhet pand.Waarschijnlijk vondhij
het ook wel een prettig idee dat zijn
nieuwe huurder een architect was
aanwie wat kleine herstelwerkzaam-
heden konden worden toevertrouwd
zonder dat schade werd toegebracht
aan het authentieke karakter van het
huis.”
“Mijn vrouw en ik hoefden eigenlijk

alleen het systeemplafond in de gang
te verwijderen en we hebben de hou-
ten vloeren in de slaapkamers wit ge-
schilderd. Ons meubilair is strak en
modern, we houden van design,
maar dat detoneert niet, want deze
ruimtes zijn van zichzelf zo tijdloos
en evenwichtig dat ze alles kunnen
hebben.”

‘In Zwitserland is
de architect nog
een echte
bouwmeester’

Schommeldesign
Ditontwerpuit 1950vanCharlesenRayEames is
eenwereldberoemdedesignklassieker.Dezestijl-
volle schommelaarheeftalsbouwjaar 1962,maar
hij is in topconditie.Debasis is vanstaal, de top
vanpolyesterenhet schommelgedeeltevanhout.
BekendonderdenaamRockingArmchairRod
Base,maarvriendennoemenhemRAR.€775

www.modernvintage.com

1975 geboren in Amsterdam.

2000 afgestudeerd aan de TU inDelft.

2008 eigen bureau opgericht: Serge
Schoemaker Architects. Voor zijn
afstudeerproject kreeg hij de Archiprix
International, een prijs voor de Beste
afstudeerprojecten op architectonisch
gebied.

Blikvanger: het glas in lood in de
woonkamer.

Mooiste gebouw terwereld: Falling-
water van Frank LloydWright, een ro-
buustwoonhuis dat boven eenwater-
val is gebouwd, tegen een bosrijke
berghelling. Een gebouwdat zijn
kracht ontleent aan het feit dat het
‘alleenmaar schoonheid toevoegt aan
de omringende natuur’.

te verweven’


