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interview
‘architectuur brengt mij iedere dag
een nieuw avontuur’
Mathieu Bruls is een perfectionist: een oplevering kan soms een kwelling zijn. Hij ziet met
lede ogen aan hoe de toewijding van bouwers
en andere partners bij projecten afneemt en dat
mensen, die geen achtergrond hebben in de
architectuur of bouwtechniek, beslissingen
mogen nemen over de kwaliteit van architectuur. Bruls weet heel goed wat hij wil en kan:
hij heeft een bevlogen betrokkenheid bij alle
schaalniveaus van het bouwen, van de eerste
lijn op het papier tot en met de laatste schroef
in het werk.
timmerman
‘Ik heb altijd veel gebouwd. Vanaf mijn zesde kwam
ik met mijn pa op de bouw. Vanaf mijn tiende deed
ik er vakantiewerk, timmerwerk. Mijn vader had als
timmerman al snel een aannemersbedrijf. Vroeger
had je als timmerman meer aanzien dan andere
bouwambachten: een timmerman kon alles maken,
was de denker op de bouw. Als mijn vader iets
moest maken, dan vond hij dat hij iets goeds moest
maken. Dat morele canon van het bouwen, dat heb
ik wel meegekregen.’
‘Bouwen is een hele verantwoordelijkheid. Je verplaatst veel energie en menskracht, dat is nogal
wat. Toch heb ik bewust voor die verantwoordelijkheid gekozen. Tijdens mijn studie zag ik dat je als
architect de regie kon nemen. Daarom ben ik dus
geen aannemer geworden.’
team
‘We werken hier met ongeveer vijftien mensen en
een paar stagiaires. Mijn zakelijk partner Loek
Rinkens heeft hier een duidelijke organisatorische
en technische rol: het is belangrijk voor onze werkwijze, je moet je wapens beheersen.’
‘Wij hechten er veel waarde aan om bouwtechnisch goede gebouwen af te leveren, binnen het
budget, binnen de planning en met ideëen over
de exploitatie.’
leermoment
‘Stagiaires weten ons te vinden, dat gaat van mond
tot mond. En er is voldoende werk binnen ons
bureau. Wat ik wel merk is dat de jonge mensen
-en dus onze maatschappij- heel erg computergericht zijn. Het is nul of één, geen tussenweg.
Voor mij ligt de kwaliteit juist in de nuance.’
‘Ook een fatsoenlijke maquette bouwen is er niet
meer bij. In twee minuutjes geef ik de mensen
truukjes om styropor mooi te snijden. Met wat
oefening is dat snel geleerd.’
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cultuurverschil
‘Ik denk dat de markt voor architecten hier in het
zuiden moeilijker is: het is lastiger bouwen in de
provincie dan in de Randstad. Het voelt toch een
beetje als ‘de berg opgaan’, als mensen uit ander
delen van Nederland het over Limburg hebben.
In de Randstad is er een duidelijker circuit in de
architectuur, daar worden bijvoorbeeld ook alle
tijdschriften gemaakt.’
‘Het werk dat hier wordt gemaakt, blijft vaker en
langer buiten het epicentrum. Het voordeel is
misschien wel dat je net iets meer tijd hebt om je
oeuvre te laten rijpen. En Zuid-Limburg is natuurlijk
heel Europees: dat geeft interessante invloeden.’
‘In de aanpak van projecten is er van oudsher een
groot verschil in de architecten van boven de
rivieren en die daar beneden. Boven de rivieren
benaderen architecten het gebouw als een object
met puntlasten, hier werken we met lijnlasten.
Dat heeft alles te maken met onze letterlijke
ondergrond: Amsterdam is gebouwd op palen, wij
bouwen hier op een rots. Dat verschil zet zich door
in alle aspecten van onze architectuur.’
detailleren
‘Hoe dingen worden gemaakt, de volgorde waarin
dingen worden gemaakt, die informatie moet in de
details besloten zijn. Vanuit mijn werk op de bouwplaats weet ik hoe dat gaat: de metselaar, de timmerman met het stelkozijn, de glaszetter, enzovoorts. Tot en met de plint: er is een vaste volgorde.
Op het moment dat je daarvan afwijkt, creëer je
een probleem.’
‘Bij standaard details in de boeken of van het net
vind je die informatie niet terug. Als bureau hebben
we dan ook in de afgelopen jaren veel details
ontwikkeld, die we kunnen hergebruiken. Een
goede trap bijvoorbeeld, is helemaal niet eenvoudig. Inmiddels hebben we glazen, betonnen,
stalen en houten trappen gemaakt waar door ons
veel onderzoek aan is verricht. Die energie neem je
mee naar een volgend project.’
schaalniveaus
Van stedenbouwkundige projecten tot en met
productontwikkeling: Bruls & Co pakt alle schaalniveaus aan. ‘In het begin van mijn bestaan als
zelfstandig architect heb ik alles aangepakt. Een
badkamer opnieuw inrichten kon dan een wereldopdracht zijn. En nog steeds maken het type en de
schaal van de opdracht niet uit. Al hebben we
natuurlijk ook grotere opdrachten nodig om ons
bedrijf draaiende te houden.’
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Op de beurs 100% Design kon je Mathieu vorig jaar
tegenkomen bij de tafels en zitmeubelen die hij
heeft ontworpen. In het nieuwe kantoor van Bruls
en Co zijn ze ook te zien, samen met speciaal
ontwikkelde deurklinken en bijvoorbeeld de
‘wastafel’ in het toilet: een enkele staalplaat met
goot, die echt geen druppel water op de grond laat
vallen. Bruls: ‘In de productontwikkeling - vooral
proefbanken en tafels - gaat veel geld en energie
zitten, maar het is ontzettend leuk om te maken.'
En soms vindt een bank of tafel zijn weg in een
door het bureau ontworpen villa, waar de architecten vaak betrokken zijn tot en met de laatste
schroef.
meepraten
‘Het is pijnlijk om te zien welke mensen op dit
moment beslissingen mogen nemen over architectuur. Het lijkt wel of architectuur en stedenbouw
in de menselijke genen is gaan zitten. Iedereen wil
overal over meepraten. Ik loop er voortdurend
tegenaan dat er bij bouwtrajecten beslissingen
worden genomen door mensen die toevallig op een
stoel zitten waar macht aan kleeft. Deze mensen
beslissen over de kwaliteit van projecten, over de
kwaliteit van architectuur, terwijl hun kunde en
kennis daar niet liggen.’
‘Ik ben een man van de rede, maar die rede is er
vaak niet. Voor mij staat het vak van architect voor
professionaliteit en vakmanschap. Daar moet een

Mathieu Bruls (1960) studeerde aan de Technische
Universiteit Eindhoven en begon vrijwel direct met
een eigen bureau. Bruls en Co bestaat in de huidige
opzet bijna tien jaar. Het bureau heeft een tweekoppige directie: Loek Rinkens staat voor organisatie en
techniek, Mathieu Bruls is architect en stedenbouwkundige. Sinds de oprichting wordt gewerkt met
een bureaubezetting van vijftien tot twintig personen, waaronder een aantal projectarchitecten. De

opdrachtgever op kunnen en willen vertrouwen.
Wat strategie betreft ben ik liever het paard van
Troje dan een Don Quichotte.’
beeldcultuur
‘We leven in een tijd van beeldcultuur. Dat zie je
ook af aan de architectuur. We ontwerpen een binnenhuid en een buitenhuid, dat is waar onze blik
op is gericht. Maar wat wordt vergeten, is dat juist
daartussenin zich de cultuur van het gebouw
bevindt. Het is enorm inefficiënt en verkwistend
om op die manier te bouwen. Sommige architecten
komen ermee weg: Gehry is daarvan natuurlijk een
goed voorbeeld.’
‘Als mensen zeggen over hun werk 'Form follows
function', dan is dat gewoon niet waar. What you
see is not what you get, in de meeste gevallen.
Mies van der Rohe was een meester in het om de
tuin leiden. Zo zou hij voor zijn curtain walls standaard profielen hebben gebruikt. IPE-profielen
domineren het beeld aan de buitenzijde, terwijl de
gevel tocg gewoon uit raamprofielen is opgebouwd.’ Muren zijn tegenwoordig ook niet meer
wat ze lijken. Hier in het kantoor zien alle muren
hetzelfde eruit. Maar waar jij een zware muur ziet,
zie ik metal stud. En het zal lang duren voordat ik
die wand als een muur zal beleven.’
perfectie
‘Een oplevering is lijden: het is nooit goed genoeg.

opdrachten beslaan een breed schaalspectrum. Er zijn
veel stedenbouwkundige projecten, waar het bureau
als supervisor en ‘doorontwerper’ jaren mee doende is.
Daarnaast werkt het bureau voortdurend aan een
aantal (grotere) interieurprojecten. Zodoende zijn de
autonome productontwerpen geboren. In 2005 is
Bruls & Co verhuisd naar een door henzelf verbouwd
kantoor in het centrum van Maastricht. Het gebouw
kreeg het karakter van een groot pakhuis of atelier.

foto’s Kim Zwarts
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kantoorgebouw Antares bij
vliegveld Maastricht-Aken •
2003
>> parkeergarage Putgraaf in
Heerlen • 2005

‘Ik ga voor perfectie. Als het mis gaat tijdens de
bouw, dan bijt je je het liefst de strot af. Dan heeft
zo'n project geen betekenis meer voor me. Het
duurt jaren voordat ik dan de essentie van het project weer kan beleven. Ervan kan genieten.
De bouwplaats wordt steeds meer bevolkt met
ongeïnteresseerde mensen. Het liefst houden we
zelf de regie van de bouw in handen: betrokkenheid
tonen is betrokkenheid ontvangen.’
‘Met zorg gemaakte gebouwen zien er gewoon anders uit. Het klinkt banaal, maar het is wel zo. Het
lijkt wel een maatschappelijke trend om je werk
met zo weinig mogelijk toewijding te doen. Helaas!
Een met liefde getapt biertje smaakt toch ook beter
dan de inhoud van een glas dat door een ongeïnteresseerde werkstudent voor je neus wordt gezet?’
homework
Een paar keer per jaar geeft Bruls een tentoonstelling met een beeldend kunstenaar, in zijn eigen
huis, onder de titel Homework. Voor drie weken
lang is zijn huis gevuld met kunst, wordt een catalogus gemaakt en zijn er bijeenkomsten.
Bruls: ‘De beeldende kunst is vervreemd geraakt
van de burger. Op de academies leren studenten
dat ze met museale formaten moeten komen.
Met Homework wil ik een signaal afgeven dat
kunst ook op huiselijke schaal kan worden beleefd.
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Die beleving hoeft overigens helemaal niet kritiekloos te zijn.’
avontuur
‘Na twintig jaar in de praktijk begin ik steeds meer
hokjes te slechten. Ik ben een nieuwsgierige maker:
mijn interesse stopt niet bij de moderne klassiekers. Het vak van architect heeft me voortdurend
doen ontwikkelen. Ik kan me goed voorstellen dat
iemand van vijftig jaar en met vijfentwintig jaar
ervaring een veelbelovend jong architect kan zijn.
Iedere dag is een nieuw avontuur!’
‘Telkens komen andere dingen op mijn pad. Mode,
tuinontwerpen, een stapel oude boeken over cartografie.. prachtig! Als je jezelf een plezier wilt doen,
dan moet je jezelf blijven ontwikkelen en nooit
anderen napraten. Helaas zit die neiging tot napraten wel besloten in onze democratie. Je moet
jezelf scherp houden.’
Caroline Kruit
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auto-interview Mathieu Bruls
[...] Oh natuurlijk, sinds het Modernisme mogen we
met zekerheid stellen dat alle ‘serieuze’ architectuur
nadrukkelijk autobiografisch is.
[…] Tja, de belangrijkste kunde die de mens zich in
zijn leven eigen dient te maken is om adequaat te
proportioneren; hoeveel te eten en te drinken, maar
ook de gevoelswereld vraagt om balans. En in feite
draaien alle cultuurcodes om proportie.
Het beroep van architect is bij uitstek een vak van
verhoudingen. En dan nadrukkelijk niet enkel in
formele zin. Meer fundamenteel gaat het voortdurend om de morele vraag van gepastheid.
[…] Architectuur en bouwkunde zijn zeer complexe
fenomenen. Leren om afgewogen keuzes te maken
en goed te bouwen is een zeer intense en daardoor
een tijdrovende en vooral een zelfreflectieve oefening.
[…] Ja, ik ben overtuigd van het belang van onze
historie en voel mij op mijn gemak bij het besef van
een zekere historische continuïteit. Overigens heeft
mijn anti-revolutionaire houding alles te maken
met de veronderstelling dat onze grootste revoluties
voorlopig onopgemerkt blijven.
[…] Van nature ben ik sceptisch aangaande hypes,
al hoewel deze mogelijk een belangrijke culturele
waarde hebben als katalysator. Helaas lijken hypes
tegenwoordig de standaard. In onze democratie
schijnt iedereen tegenwoordig ook alles te weten.
Televisie en life-style tijdschriften zijn de nieuwe
bijbels.
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[…] Hedendaagse architectonische kritiek heeft
zelden fenomenologische diepgang.
Een etymologie van de vorm wordt naar mijn weten
niet echt als wetenschap bedreven. Terwijl voor mijn
gevoel onze wereld veranderingen doormaakt op
een schaal die ongekend is; veranderingen die
vragen om deze fundamentele benadering.
[…] Oh, ja zoals u wenst, noem ik hen klassiek. Dus
fundamentele aspecten betreffende het begrijpen
van vorm. Voor mijn gevoel zijn die inzichten nodig
om op een wetenschappelijk niveau te praten over
een hedendaagse architectuurtaal.
[…] Als amateur in die wetenschap herken ik voorlopig een diep menselijke drang naar orde, als
noodzaak om structuur te begrijpen. Symmetrie als
basis voor het begrijpen van vorm. Het belang van
het herkennen van een begrenzing of schil, voorwaarde voor het lezen van entiteit. Complementaire
begrippenparen als fundament voor taal, aangezien
taal niet bestaat zonder context.
[…] Het echte spel van de architectuur bestaat uit
het hanteren van abstractie, om zodoende met
materie een idee te verwezenlijken. De tijdsgeest
vraagt om een spel met populaire technieken, uitgaande van overdrijving, repetitie of banalisering.
Onze architectuur speelt met deze thema’s van
de pop.
[…] Oh...natuurlijk: het genoegen van verondersteld
weten is van korte duur, wetende dat er altijd een
volgende vraag zal zijn.

interview mathieu bruls

aanzichten en gevelfragment
woonhuis Graaf-Nicolaije in Vaals •
oplevering medio 2006
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project
villa Som
Kerkrade
Bruls en Co, Maastricht

‘Een loft in de provincie’, zo noemt Mathieu
Bruls de woning die hij ontwierp voor de familie
Som. Gelegen aan de rand van het stadspark van
Kerkrade, ‘slechts een kleine wandeling van het
centrum’, combineert deze woning de voordelen
van het ‘buiten’ wonen met een stadse levensstijl. Ook in de materialisering heeft Bruls het
contrast opgezocht: licht speelt met zwaar,
robuust met subtiel.
Huizen ontwerpen voor particuliere opdrachtgevers
is een type opdracht dat Mathieu Bruls blijmaakt.
Het biedt hem de gelegenheid om de levensstijl
van anderen te vertalen in een ontwerp dat past
als een vertrouwd kledingstuk. Zo verging het ook
in het ontwerpproces van Villa Som, een huis voor
kunstverzamelaars, een drukbezet gezin en ongecompliceerde genieters van ‘het goede leven’.
Opdrachtgever Som vond een vrije kavel op een
heuvel, aan de rand van het stadspark van Kerkrade.
Bruls werd meteen geïnspireerd door de plek en
de contrasten die hij in deze opdracht wilde verenigen: het wonen in de natuur, maar dan midden in
de stad.

de villa, in doorsnede
schaal 1 : 500

the good life
‘Twee boeken hebben me tijdens het ontwerpproces zeker geïnspireerd’, vertelt Bruls. ‘In die tijd verscheen het boek Case Study Houses bij Tasschen.
Fantastische foto’s, waar je bijna in kon kruipen,
waarmee je het ongecompliceerde en ongegeneerde goede leven kon opsnuiven. De weldadige
en ontspannen vanzelfsprekendheid van deze
huizen heb ik ook in Villa Som willen vertalen’.
Het andere boek stond al langer in zijn boekenkast:
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‘The good life, a guided visit to the houses of
modernity’ van Inaki Abalos. ‘De projecten in dit
boek hebben ons zonder schroom ertoe gebracht
om het idee van de loft naar de provincie te
transponeren’.
stad en natuur
De entree van het perceel bestaat uit een hekwerk
van verzinkt staal, met zilverkleurig doek daaromheen gespannen. De poort staat onder een hoek
(een direct gevolg van de helling van het terrein),
de deuren openen naar boven toe. ‘Als een low-tech
Ferrari’, lacht Bruls. De poort is meteen een voorbeeld van de kwinkslagen en dubbelzinnigheid van
het materiaalgebruik in het project. Het stevige en
verduurzaamde staal in contrast met het zilveren
doek met de vrolijke rode spankoorden.
De poort sluit aan op een hoog grondlichaam, dat
is begroeid met mos. Details en materialen van nu
- van de stad - gecombineerd met de tijdloze natuur.
De poort staat op het laagste punt van het perceel,
de entree van de woning wordt bereikt met een
wandeling over een flauwe trap naar het hoogste
punt van het terrein. Daar ontmoet de bezoeker
opnieuw een portaal van verzinkt staal en opgespannen doek: als een windscherm achter de luifel
van de entree. Eenmaal binnen en door de enorme
taatsdeur de woonruimte ingelopen, opent zich de
loft. Daglicht stroomt van drie zijden naar binnen,
het uitzicht trekt de blik naar buiten. Met een
enorm raam is het panorama aan de westzijde,
de kant van het park, omlijst. De enorme open
ruimte - in de zomer nog groter door het gebruik
van de terrassen grenzend aan de gevelpuien maakt dat het schaalniveau van de volwassen
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plattegronden begane grond
en souterrain
schaal 1 : 500

entree in de zuidgevel
noordgevel
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het lichte staal en de zware wand
van betonblokken
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verticale doorsnede
schaal 1 : 20
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aluminium daktrim
naturel geannodiseerd
gepotdekseld weervast staal
gevelplaat
staalprofiel IPE 240, gemoffeld
in RAL 9016 verkeerswit
gezet gootprofiel
in weervast staal
aluminium raamkozijn
RAL 7021 zwart-grijs
gipsplaat, jointfiller en
glanslatex op regelwerk
bankirai voorgeprofileerde
vloerdelen, werkend 150x30
rvs houtdraadbout M8
staalprofiel HEA 140A
thermisch verzinkt
UNP profiel
cementdekvloer 50 mm
kanaalplaatvloer 200 mm
glad stucwerk en glanslatex
RAL 9016 verkeerswit
dragende binnenwand
kalkzandsteen
schoonmetselwerk, beton
blokken 300x200x100 in tegelverband, terugliggend gevoegd
in donkergrijze cementkleur
stalen buisprofiel Ø 50 mm,
thermisch verzinkt
stalen platstrip 80x10 mm,
thermisch verzinkt
canvas doek
staalprofiel HEA 140A,
thermisch verzinkt
staalprofiel HEA 240,
thermisch verzinkt
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verticale doorsnede luifel
schaal 1 : 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

aluminium daktrim
naturel geannodiseerd
staalprofiel IPE 500 thermisch
verzinkt
gipsplaat, jointfiller en
glanslatex op regelwerk
stalen buisprofiel Ø 60 mm
rvs buis Ø 200 mm als
waterspuwer
aluminium raamkozijn
RAL 7021 zwart-grijs
gepotdekseld weervast staal
gevelplaat
regelwerk ter bevestiging van
weervast staal
gezet gootprofiel
in weervast staal

horizontale doorsnede luifel
schaal 1 : 20
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6
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9

horizontale doorsnede gevelpui
schaal 1 : 20
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Het interieur kenmerkt zich door
veel daglicht, hoge plafonds en
robuuste details

natuur van het omringende park ook binnen wordt
beleefd. De woonruimte is met niveauverschillen
verdeeld in een aantal sferen: keuken, leefruimte,
zitruimte, galerie en plekken om te ontspannen en
te genieten van de kunstwerken binnen en buiten.
De witgestucte wanden, de donkere kozijnkaders
en de eikenhouten vloer geven een rustgevende
basis voor de mensen en kunstwerken die de
ruimte vullen.

foto's
Bruls en Co

rechthoekige doos
De basis van de woning bestaat uit een rechthoekige doos, die in het landschap is geschoven. De
onderste bouwlaag - niet helemaal terecht het
souterrain genoemd – is opgetrokken uit beton,
met een ruwe betonsteen als buitenblad. De
verdieping of beletage is gemaakt met een lichte
bouwconstructie, een combinatie van kalkzandsteen wanden en stalen kolommen en liggers. Voor
de gevelbekleding van dit deel is gekozen voor het
relatief lichte weervast staal, met gepotdekselde
platen.
Aan de west- en zuidzijde van het rechthoekige
volume zijn terrassen aan de constructie ‘gehangen’. Het flinke terras dat aan de voorzijde van de
woning is geplaatst rust op een stalen portaal.
Bruls: ‘Het liefst had ik het hele terras willen laten
uitkragen, maar de constructeur kwam daar vrij
laat in het proces op terug. Hij stelde een portaal
voor, waarop wij hebben bedongen om een terugliggend knooppunt te maken, zodat het terras op
het eerste gezicht toch bijna lijkt te zweven.’
Het terras aan de zuidzijde is om het zwembad
heen gevlochten. Zoals veel van de elementen van
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‘het goede leven’ die in deze villa zijn ondergebracht, voelt de overgang van binnen naar buiten
naar zwembad vanzelfsprekend. Ook hier is een
portaal met doek geplaatst, tegen wind en inkijk.
Zo is er op veel plaatsen in het project een confrontatie van sferen: het luchtige en tijdelijke met
het robuuste en onverzettelijke. De kwinkslag in dit
terras is een functionele: een deel van het terras
bestaat uit glas, waarmee daglicht voor de onderliggende slaapkamer wordt gevangen.
met de seizoenen
Een huis dat zich voegt in de natuur en letterlijk
zich (bij mooi weer) daar letterlijk naar opent, moet
tegen een stootje kunnen. Detaillering is daarbij
een grote rol. Het is opvallend dat alle elementen,
zowel in het interieur als in het exterieur, met
dezelfde degelijkheid zijn vormgegeven en bevestigd. Tot in de kleinste hoekjes is daar de hand van
Bruls herkenbaar. Soms heel letterlijk, als een trapleuning met een staalstrip en reeks bouten M8
blijkt vast te zitten. Of bij de flinke kastenwanden,
die lijken te zweven. ‘Alles goed ontwerpen en
ontwerpen goed maken’, is het motto van Bruls.
Waarmee hij ‘het goede leven’ een onbeperkte
houdbaarheid heeft gegeven.
Caroline Kruit
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project
woonhuis
locatie
Kerkevoetpad, Kerkrade
opdrachtgever
familie Som

architect
Bruls en Co, Maastricht
www.brulsenco.nl

adviseurs constructie
Castermans, Vilt
www.castermans.nl

projectarchitecten
Mathieu Bruls en Björn de Munck

adviseurs installaties
Dassen – Eurostroom – Axis,
Maastricht
www.dassen-eurostroom.nl
Ploum – Gillessen, Kerkrade
t
045-5459186

medewerkers
Peter Jacobs
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hoofdaannemer
aannemersbedrijf Xhonneux,
Wahlwiller
www.xhonneux.nl
leverancier zonwering
Soons rolluiken-zonwering,
Maastricht
www.soons-zonwering.nl

villa som, kerkrade

leverancier staal
Trimet, Lanaken, België
www.trimet.be
kozijnen
Schüco
www.schueco.nl
leverancier aluminium puien
ITH techniek, Heerlen
www.ithtechniek.nl
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inspiratie!
boeken die in maart 2006 in huis en kantoor slingeren
1 • Philip Akkerman, 2314 SelfPortraits 1981-2005 • Veenman
Publisher • Rotterdam, 2006 •
ISBN 90-8690-002-x
Deze kunstenaar schildert zijn hele
carrière zelfportretten en toont ten
overvloede dat alle creatieve producten in de eerste plaats autobiografisch zijn.
2 • Thomas Fisher, David Salmela •
Salmela Architect • The University of
Minnesota Press • London, 2005 •
ISBN 0-8166-4257-5
Een snuffelboek over doorleefde
postmoderne architectuur. Prachtige
teksten als een apart ontwerp bij de
gebouwen.
3 • Yasumitsu Matsunaya, Kazuo
Shinohara 17 iaus • Kazuo Shinohara •
Rizzoli International • New York,
1982 • ISBN 0-8478-0451-8
Al 25 jaar een enorme inspiratiebron.
4 • Marc le Bot, Bozon Brock, Alain
Montesse (ed.) • Junggesellenmaschinen • Fantonigrafica •
Venezia-Martellago, 1975
De beste tentoonstellingscatalogus
in mijn boekenkast, waarin de machinekadans als pulse voor meer wordt
blootgelegd.
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8 • Moriyana - Shinjuku - Araki
Heibinsha Limited Publishers Tokyo,
2005 • ISBN 90-8690-002-x
De obscure stadsfotograaf op pad
met de erotomaan!
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inspiratie!

5 • Adriaan Geuze, Fred Feddes •
Polders! Gedicht Nederland •
NAi uitgevers • Rotterdam, 2005 •
ISBN 90-5662-444-x
Jaloersmakend boek over de
ontstaansgeschiedenis van Holland.
Het maakt voor mij duidelijk dat in
Nederland onder de rivieren een
ander cultuurgebied begint.
6 • Iñaki Ábalos • The Good Life •
Ingoprint • Barcelona, 2001 •
ISBN 84-252-1830-6
Een boek dat het waard is om verslonden te worden. Ook cultuurgeschiedenis is natuurlijk bovenal
een autobiografisch fenomeen.
7 • Capalty Brown, Kobori Enshu,
Gertrude Jekyll, André le Nôtre •
The Garden Book • Phaidon Press
Limited • New York, 2000 •
ISBN 0-7148-4489-6
Bij onze gebouwen ontwerpen we
steeds vaker ook de buitenruimte.
Een erg inspirerend overzicht over
millennia van tuinontwerp.
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