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WIEL ARETS IN DE SPOREN VAN MIES VAN DER ROHE

‘Ik eet het liefst
van een wit bord’
Reneé de Haan

W

huisarchitectuur tegenover het ontwerpen van een ge-

een duizendpoot die de nieuwe tijd inluidt met

bouw. Veel architecten leggen immers de plek van de

verwijzingen naar oude waarden binnen de kunsten, ar-

keuken te vroeg vast, en botsen dan met de ontwerper

chitectuur en wetenschap. Zijn net verschenen en al be-

van de binnenkant. Arets’ reactie mondt uit in een pak-

kroonde boek Autobiographical References getuigt daar-

kende verhandeling over architectuur en filosofie, waarin

van. Na zijn hoogleraarschap aan de kunstuniversiteit

zijn keukenmodel een marginale rol speelt.

iel Arets is zijn hele leven volop in beweging, als

in Berlijn en het ontwerpen van veel bijzondere bouw-
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werken valt hem nu de bijzonderste erebaan ten deel in

VROEGER “De stelling over buiten- en binnenhuisar-

Illinois. Hij zet daar als eerste het werk van Ludwig Mies

chitectuur geeft al aan in welke tijd we leven en wat er

van der Rohe voort. Die leidde tussen 1938 en 1958 zelf

veranderd is. Vroeger hadden mensen twee kamers waar

het architectuurprogramma van het IIT en ontwierp te-

alles in gebeurde. Alleen koken en wassen vond daarbui-

vens de campus van de school. Hier staat onder meer de

ten plaats. Tussen de twee wereldoorlogen in werden de

S.R. Crown Hall, een van de beroemdste werken van de

steden anders ingevuld. Dankzij de industriële revolutie

modernistische architect.

veranderde de positie van de werknemer en de werkplek.

Op keukengebied heeft Wiel Arets voor Alessi LaCu-

Machines werden ontwikkeld en de mens leerde daarmee

cina ontworpen, een naadloos model in Corian en rvs,

leven, in nieuwe omstandigheden. Staatsbedrijven lieten

dat door Valcucine is vervaardigd in samenwerking met

woningen bouwen voor hun werknemers en van indi-

Vlak voor zijn vertrek naar het Illinois Institute of Tech-

Oras. Het model werd vorig jaar tijdens de Meubelbeurs

vidueel wonen ontstond een georganiseerde orde. Daar

nology weet architect Wiel Arets tijd vrij te maken voor

in een hoekje van de toonzaal gepresenteerd. De samen-

kwamen machines bij en dankzij de Frankfurter Küche

een exclusief gesprek in zijn kantoor bij Maastricht. De

werking met Alessi krijgt binnenkort een vervolg met

kreeg de keuken een wezenlijke rol, maar niet iedereen

aanleiding: tientallen keukens in de door hem ontworpen

een heel speciale bestekset.

kon daar direct gebruik van maken. Na de Tweede We-

B Tower in Rotterdam, op basis van zijn Alessi-model

Ondanks hectiek en heel veel soorten werk tegelijk,

reldoorlog kwamen vanuit Amerika de auto, de keuken

LaCucina.

neemt Arets alle rust om zijn visie te geven op binnen-

en de badkamer. De auto bleef buiten en de twee basisdvkdesignvakbladkeukens | # 2 | 2013
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ruimten werden met koken en baden uitgebreid. Meubels

Chicago bleek heel groot en er ontstond een mix van

werden voor het eerst massaal geproduceerd dus de wo-

Bauhaus en andere stijlen die uiteindelijk een deel van de

ningbouw kreeg standaardisatie.”

hedendaagse Amerikaanse architectuur en kunst hebben

“Nu moet ik terug naar nog veel vroeger, om duidelijk te

bepaald. Na jaren komt daar met Arets weer een stroom-

maken waar het straks heen gaat met onder meer de keu-

versnelling in.

ken. Van oorsprong stond architectuur niet op zichzelf,

“In de lijn van Rohe maak ik een nieuw programma waar-

maar was het een onderdeel van levenskunst. Beeldhou-

in alles samenhangt. Het maakt wel degelijk verschil of je

wer, filosoof, militair strateeg en architect, Leonardo da

met diverse onderdelen en invalshoeken bezig bent. We

Vinci droeg het allemaal in zich. In de negentiende eeuw

moeten nadenken over de hele cyclus en niet alleen een

ontstond die splitsing tussen kunst voor kunstenaars en

vliegende auto uitvinden. Die komt er trouwens binnen

techniek voor ingenieurs. Het leverde in de architectuur

niet al te lange tijd wel. Ik roep het al vijf jaar: de auto

bij ons de Amsterdamse School op, en het Expressionis-

wordt gezien als vervuiler, maar je kunt er veel meer mee.

me tegenover de Nieuwe Zakelijkheid. Die splitsing is ge-

We zitten in de postfase van liberalisering. De mens gaat

bleven, ook al deed Berlage er alles aan om de bouwkunst

niet meer met eigen hand produceren, maar wordt een

te handhaven als twee-eenheid. Pas de laatste jaren pro-

denker die dingen uitvindt en dat vraagt om een heel an-

beren wij in onze samenleving dat weer terug te krijgen

dere stad, met heel andere behuizing. Dus de plaats van

en die splitsing op te heﬀen.”

de keuken is misschien ooit door de eigenaar gedefini-

“Een mens kan namelijk vanuit diverse denkbeelden ver-

eerd, maar de plek en elementen daarin komen losser te

schillende beroepen invullen. Denk aan Bauhaus, of Le

staan. Keukenproducten gaan een rol vervullen zoals de

Corbusier. Die maakte schilderijen, meubels, huizen…

smartphone, dus straks kun je overal koﬃe zetten.”

zo heb ik altijd gedacht, net als Mies van der Rohe. Hij
kwam in Chicago aan en ging een toren bouwen, de voor-

AUTO “Dat geldt ook voor de auto, en voor de garage

loper van de wolkenkrabber. Het Farnsworth House gold

die nu deels onbenut blijft. De auto wordt een super-

als modelwoning met heel veel glas, stoelen, wat heeft hij

product waar je al rijdend energie mee produceert. Mis-

niet ontworpen? Ik voel me heel erg met hem verwant en

schien ga je erin wonen of koken of werken. Ik geloof in

Afgeronde vormen in

niet alleen omdat hij hier in de buurt geboren is.”

een keten van gebeurtenissen en wil snappen wat er in
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de auto-industrie gebeurt, of in de medische wereld. Van

BAUHAUS Treﬀend genoeg betrok Wiel Arets op 13

daaruit is mijn Alessi-keuken ontstaan, losse elementen

Uiteenlopende

maart, de geboortedag van Ludwig Mies van der Rohe,

die je aan elkaar smeedt tot één naadloos systeem. Je kunt

opstellingen in

de positie in het opleidingsinstituut IIT dat 75 jaar ge-

ernaast slapen, werken, baden, maakt niet uit.”

de B Tower [2]

leden door hem werd opgericht. De invloed hiervan op

“Wij architecten zullen meer de partij worden die snapt

[1]

hoe de cyclus eruit ziet. Wij kunnen disciplines beden-

komen alsof hij er altijd heeft gestaan, heel natuurlijk en

Van sportcentra, woontorens tot openbare gebouwen,

ken waarbij de stad, de keuken, de badkamer, tot en met

je kunt hem naar eigen inzicht gebruiken, bij voorbeeld

het werk van Arets bestrijkt nu al de wereld. De creatieve

gewoon een kopje, allemaal bij elkaar komen. We staan

om je te wassen zoals vroeger in de spoelbak.”

techneut denkt groot en klein, zoals bij zijn nieuwe ta-

aan de vooravond van grote veranderingen. Vliegtuigen

In de B ºTower in het centrum van Rotterdam zijn alle

felbestek voor Alberto Alessi, waar een tiende van een

landen straks verticaal en kunnen of heel snel of heel

appartementen met deze keuken ingericht in zeer uiteen-

millimeter bij een vorm een wereld van verschil maakt

langzaam gaan, als iemand er liever de tijd voor neemt.

lopende opstellingen. De badkamerinrichting is ook van

tijdens het eten van pasta. Zijn glimlach toont de blijheid

Dit is geen ver-van-mijn-bed-show. De KLM brengt je nu

zijn hand en over het geheel wordt een boek gemaakt.

waarmee hij hieraan gewerkt heeft.

al supersnel op grote hoogte en vanaf daar kun je indivi-

Kunstfotografe Ellen Kooi gaat vastleggen hoe de bewo-

“De eerste proeven zijn klaar, maar het komt pas dit na-

dueel zweefvliegend naar je locatie, maar dat kost hon-

ners ermee omgaan en wanneer de keuken bijvoorbeeld

jaar uit. Het uitgangspunt was de keuken en hoe kosmo-

derdduizend euro. Ik heb er veel over geschreven, over

een tafel wordt. Opvallend in het geheel zijn de ronde

politisch we zijn gaan eten. Eet een Japanner spaghetti

de nieuwe stad. En over de keuken, waar de hygiëne zeer

vormen, die ook elders in de keukenwereld weer opgang

met stokjes? Waarom gebruiken Noord-Europeanen er

nauw luistert maar overal naden zitten. Schoon en wit,

maken.

een lepel bij? Het bestek heb ik zo gemaakt dat je vanuit

kleur mag wel maar ik eet het liefste van een wit bord.
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geen enkele cultuur zult misgrijpen. Het assortiment is

Koken of borrelen, of eten of werken, het dient wat zich

BESTEK Arets knikt bedachtzaam: “Ik gebruik de vorm

dus iets groter maar je kunt met één vork of chopstick

aandient. “

die het meest opportuun is. Een rechthoekige telefoon

uit mijn serie veel meer dan voorheen. Alberto Alessi en

“Elke dag ben je kind, student, arbeider en gepensio-

snijdt als je hem in je zak steekt, dus die wordt afgerond.

ik hebben er zelf veel mee geoefend en uiteindelijk werd

neerde. Speels, leergierig, doende en even uitrusten. Echt

In de keuken is rond kindvriendelijk en hygiënisch. Mijn

duidelijk dat je in deze vorm bijna met een lepel pasta

gepensioneerd ben je alleen als je je vak niet leuk meer

ontwerp komt in een aantal delen ter plekke, met ele-

kunt eten en met een vork soep. Zo komt ook hier van

vindt. Waarom moet alleen een jong iemand studeren?

menten voor de vaatwasser of het koken. Door over de

alles samen.“

Alle hokjes moeten weg, denken en doen! Ook in mijn

randen te wrijven ontstaat een geheel… het woord sculp-

www.wielaretsarchitects.com

keukenontwerp geldt die grenzeloosheid. Hij moet over-

tuur wil ik liever niet gebruiken.”
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