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— Marc a Campo, architect

Onze zeer gewaardeerde collega, de architect 
Álvaro Siza, begint zijn voordrachten steevast 

met het zinnetje: “Architecture is an art…”
Dan weet je dat maar vast. De toon is meteen 

gezet… Als leek zul je denken: “Ja… hoezo niet 
dan?” (Was architectuur niet zelfs ‘de moeder van 
alle kunsten’, wie zei dat ook alweer?) Ik kan de 
lezer echter verzekeren dat daar, vooral onder 
architecten gek genoeg, héééél verschillend over 
gedacht wordt. Met zelfs een ruime meerderheid 
die architectuur op z’n hoogst als een toegepaste 
kunstvorm ziet, onderworpen aan de wetten van 
programma, functionaliteit en techniek.

Het primaat van de functionaliteit en het taboe 
op ‘vrije vorm’ (in slecht Nederlands vormwil), of 
alles wat naar ‘kunst’ riekt, heeft tot bijkans gods-
dienstige twisten geleid die nu al meer dan een 
eeuw duren. Ik zal hier niet lang bij stilstaan, maar 
ik verzeker je dat die richtingenstrijd tot de dag 
van vandaag het denken over architectuur bepaalt 
en op alle onderwijsinstellingen nog steeds volop 
gaande is. De gedachte dat ‘vorm’ verklaard moet 
worden door ‘inhoud’ en anders in het geheel niet 
mag bestaan. En inhoud dan het liefst als functio-
nele, technische of programmatische betekenis. 
Een soort rudiment van het primaat dat Plato toe-
kende aan de idee boven de verschijningsvorm. 

Zou dat de reden zijn dat veel architecten  
de behoefte hebben om vrij werk te maken?  
Autonoom werk… even los van de beknelling van  

 
 
 
programma, functie en techniek? Even onttrok- 
ken aan de twistgesprekken over nut, zuiverheid, 
oneerlijk materiaalgebruik, esthetisch maniëris-
me enzovoort? Sommigen legden zich daar zelfs 
vervolgens geheel op toe, zoals Donald Judd of 
Walter Pichler. Anderen, zoals Le Corbusier,  
probeerden het te integreren in hun dagelijks 
leven door elke dag eerst enkele uren te schilde-
ren alvorens naar hun kantoor te gaan. 

Hoe het ook zij, Henri Borduin zoekt die ruimte 
ook, getuige de prachtige serie sculpturen die 
hij dit jaar gemaakt heeft. Wanneer ik voor een 
sculptuur van Henri sta, schiet geheel oneerbiedig 
het woord verkenning door mijn hoofd. Omdat 
het de relatie tussen vorm, compositie en visuele 
perceptie lijkt te ‘verkennen’. Het werk trekt de kij-
ker onvermoeibaar een langdurige beweging in. 
De blik schiet heen en weer over de complexiteit 
van de vormopeenvolgingen. Ons mensenoog, 
vooral dat van architecten zoals ik, zoekt in eerste 
instantie naar een (geheime?) maatsystematiek 
in de herhalingen en gelijkenissen (A, A’, A’’, B, 
B’…). Tevergeefs, want Henri’s werk onttrekt zich 
daaraan. Het is met het oog en met de handen, 
tastenderwijs, ontstaan. Niet met een vooropge-
zette gedachte maar met een denkend oog. Met 
een precisie in de waarneming en een zorgvuldig-
heid in articulatie en uitvoering (als het werk van 
een edelsmid) die essentieel is voor alle kunst. 
Zijn werk laat ons zien dat, anders dan Marcel 

ten geleide
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Duchamp suggereerde, kunst echt niet alleen in 
het hoofd kan ontstaan. Er zit namelijk altijd nog 
een oog (en een hand!) tussen. Wat overigens 
weer iets heel wat anders is dan ‘intuïtie’. Het gaat 
hier om ogen en handen die worden gestuurd 
door een uitzonderlijk precies beeldend denken. 
Zijn werk laat ons zien dat handen en ogen dus 
ook kunnen denken.

Deze mooie, autonome productie staat overi-
gens (naar mijn idee) heel dicht bij zijn architecto-
nische werk dat toch al uitzonderlijk functie- en  
programmaontstijgend is – vormtechnisch heel 
sterk in het articuleren en orkestreren van (dag)-
licht, om maar iets te noemen. Ook in de manier 
van werken aan een project zijn er grote overeen-
komsten: zijn gebouwen en ontwerpen komen 
namelijk eveneens tot stand via talloze hand- 
gemaakte modellen. En laten we even vaststellen  
dat dat heel bijzonder is in een tijdsgewricht 
van computergestuurd ontwerpen en de daarbij 
horende virtuele, lees niet tastbare modellering. 
Hij snapt dat fysieke modellen onvergelijkbaar 
veel betere hulpmiddelen zijn bij het ontwerpen.

Daar komt nog bij dat zijn architectonische 
werk niet ontstaat als een plotsklaps intellectuele 
ontdekking, of uit een proces van logische deduc-
tie en analyse. Het kan wel beginnen met een 
idee, maar bij het schetsen en modellen maken 
vertakt het zich in nieuwe paden, die als van uit 
zichzelf weer nieuwe vormen voortbrengen… het 
voert naar een nieuwe wereld waar niet alleen 
het oog maar ook de vingertoppen de volgende 
stappen van de geometrische vormen zien…

Veel tijd brengt Henri daarbij door in een echte 
werkplaats. Een plek waar hij een ambachtsman is 

en één wordt met zijn gereedschap en het mate-
riaal dat hij aan het bewerken is. Ambachtelijk 
handwerk, dat soms wel lijkt op ascetisch monni-
kenwerk. Het interessante van alle handwerk is om 
te zien hoe de ‘ambachtsman’ (schilder, beeldhou-
wer, muzikant…) de essentie van dingen te pak-
ken krijgt juist door zijn handen te gebruiken en 
zijn niet-geconceptualiseerde begrip van dingen, 
in plaats van door intellectuele of verbale analyse. 
Hij vertrouwt op de ‘kennis’ van lichaam, hand en 
oog. Waar zien we in ons vakgebied, dat van de 
architectuur, nog iemand dagelijks ambachtelijke, 
haast rituele oefeningen doen? Waarom is dat bij 
muziek en sport heel gewoon, en wordt het zelfs 
onontbeerlijk gevonden (‘oefening baart kunst’)? 
Ik heb er vaker over geschreven: waar is de tradi-
tie van het ambachtelijke oefeningsbesef geble-
ven in ons beroep? We leven al ruim een eeuw in 
een ‘moderniteit’ waarbij het perspectief op kunst 
blijkbaar begrepen moet worden als het steeds 
verder opschorten van artistieke en ambachtelijke 
disciplines…

Met zijn werk bevraagt Henri Borduin ons vak. 
En door ruim afstand te nemen van het gekibbel 
tussen rekkelijken en preciezen dat gaat over ‘eer-
lijkheid’, ‘echtheid’, ‘zuiverheid’ enzovoort, levert 
hij een prachtige bijdrage aan de hopelijk snelle 
verdamping hiervan in de geschiedenis.

Ik gebruikte hierboven het woord verkenning. 
Excuus daarvoor, want een kunstwerk is geen 
onderzoek. Een kunstwerk is een resultaat. Die 
helderheid en eenvoud van formulering, die auto-
riteit, stralen de sculpturen van Henri Borduin uit.
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v e r b i n d e n
— Henri Borduin

Verbinden. Ik ga constant verbindingen aan. Met jou. Met de lucht en 
de regen. Met de geur van iets uit het verleden, of met een bijzonder 

voorwerp of kunstwerk. Soms ben ik me ervan bewust, en soms is het iets wat 
ongrijpbaar is en zich pas later laat uitleggen. Of niet, en blijft de verbinding 
op de achtergrond. 

Iedere verbinding die ik aanga heeft waarde, en een gevolg. Klein en 
onbetekenend, of groot en toekomstbepalend. Soms weet ik er niet goed 
raad mee en overkomt het gevolg me. Soms voel ik de verbinding tot diep  
in mijn lichaam, en maakt het vreemd genoeg niet uit wat er volgt.

Ik kies om een verbinding aan te gaan. Ik kies om naar je te luisteren of naar je 
te kijken. Ik kies om er volledig te zijn, of vluchtig en op de achtergrond.  
Kies ik dat werkelijk? Maar ook de verbinding die ik voel met mijn jongere ik 
en alle keuzes die ik maakte, hoe onbeholpen soms. Een verbinding die me 
een volledig gevoel geeft.

Een verbinding verandert mij. Het laat een spoor in mij achter, en is jaren later 
nog voelbaar. Mijn eerste kus toen ik een jaar of elf was. Mijn angst toen ik een 
jongetje was dat wilde vluchten maar niet kon. Mijn vader die me ophaalt van 
het station, toen zijn vader dood was gegaan. 

En ik schiet vol terwijl ik dit schrijf. Mijn zus en ik die in de auto zitten naar de 
begrafenis van mijn andere opa en samen onze herinneringen vergelijken. 
Mijn opa, wiens stem ik nog steeds hoor, en me leidt in zijn allesomvattende 
liefde en aardigheid. “Wees lief voor elkaar.” Opa Weisenbach. Voor hem was 
kunst een andere werkelijkheid. Een wereld van verhalen en een manier om 
betekenisvolle en waarachtige verbindingen aan te gaan. Ook met volslagen 
vreemden. Deze is voor jou. 
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w e i s e n b a c h    
v e r b i n d e n d   l i c h t
tentoonstelling van werk van Henri Borduin en André Volten

— Tanja Karreman, programmeur Villa Volten

André Volten stond aan de wieg van de ontwikkeling van kunst in de 
openbare ruimte in Nederland als volwaardige ontwerpdiscipline. Hij was 

daarmee een van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars. Hij maakte deel uit 
van een levendig netwerk van kunstenaars die de publieke zaak en het maken 
van beelden voor een breed publiek hoog in het vaandel hadden staan. 

Wat ze gemeen hadden, was een optimistisch vooruitgangsdenken gecom-
bineerd met een geloof in de maatschappelijke waarde van beeldende kunst.  
En die kunst kon het best worden getoond aan een publiek dat daar niet om 
heeft gevraagd, op straat. Om een beeld te schetsen van dit tijdsgewricht 
tonen we het werk van Volten in relatie tot het werk van hedendaagse  
kunstenaars die zich laten inspireren door zijn vormentaal, vakmanschap, visie 
en werkwijze. In het werk van Henri Borduin zien we dat de haast utopische 
intenties, de homo universalis-achtige houding, en het perfectionistische 
vakmanschap een niet-aflatende inspiratiebron vormen. 

Met presentaties van werk van tijdgenoten en hedendaagse vakgenoten 
opent Stichting André Volten het gesprek over kunst in de openbare ruimte 
in de stad. De tentoonstelling van het werk van Henri Borduin* in Villa Volten – 
het atelier waar hij vijftig jaar woonde en werkte – te midden van het werk van 
André Volten, is de eerste in de reeks ‘vakgenoten’.

Met de klok mee:
 – Zonder titel; hout, zwart gebeitst, 30 x 30 x 30 cm, collectie Stichting André Volten; 
 – Lichtzuil Jaarbeursplein Utrecht; 1978, messing, collectie Stichting André Volten;
 – Fontein Königstraße Duisburg; 1982-1983, roestvrij staal, 30 x 37 cm, collectie Stichting André Volten.

Fotografie: Wim de Boer; foto's ter beschikking gesteld door Museum Beelden aan Zee.

* Op pagina 32 staat een overzicht van de tentoongestelde werken van Henri Borduin.
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In 2010 kreeg ik in Nederland en Oostenrijk een 
prijs voor het gebruik van daglicht in architec-

tuur. Uit Oostenrijk kwam een uitnodiging om als 
artist-in-residence onderwijs te geven aan een 
universiteit in Krems an der Donau. Daar ont-
moette ik een student die niet veel later een heel 
bijzondere opdrachtgever zou worden. Hij vroeg 
me om voor de nieuwbouw van het bedrijf waar 
hij bedrijfsfilosoof was, ruimtes zonder kunstma-
tige grenzen te ontwerpen. Achteraf gezien is 
dat project de start geweest van mijn beeldende 
kunst. Ik werd in Krems ook gevraagd om een 
tentoonstelling van mijn projecten te verzorgen 
in een kleine galerie. In plaats van een klassieke 
architectuurtentoonstelling met tekeningen, foto’s 
en maquettes ontwierp ik twee installaties over de 
ervaring van ruimte en licht. Daar schrok de gale-
riehoudster van, en die tentoonstelling is er nooit 
gekomen. Ik had al wel twee schaalmodellen van 
de installaties gemaakt. Maar om die nu alleen 
voor mezelf te gaan bouwen, dat zag ik niet zitten.

Een paar jaar later vroeg een van mijn afstu-
deerdocenten aan de Technische Universiteit in 
Delft, Bernard Leupen, mij om voor een tentoon-
stelling ter ere van zijn 70e verjaardag een object 
of tekening bij te dragen. Het werd een van de 
schaalmodellen. Voorafgaand aan de opening 
van zijn tentoonstelling ging ik naar Oostenrijk. 
Onderdeel van dat bijzondere project waren 90 

grote, langwerpige daklichten. Hierin zaten 30 
vlakken van koper en messing met verschillende 
bewerkingen en reflectiegraden. Niemand kon 
deze maken. Maar zo moeilijk kon dat toch niet 
zijn? Ik trok de stoute schoenen aan en ging in 
een interieurbouwfabriek zelf het metaal bewer-
ken. Ik vertelde er over mijn mislukte architec-
tuurinstallatieproject, en voor ik het wist lag mijn 
auto vol met op maat geschaafde balken van 
iepenhout. Het leek er toch van te gaan komen 
dat ik een van de modellen op ware grootte ging 
maken. Alleen nog maar de balken inkorten en 
lijmen maar...

Bernard heeft zich na zijn pensioen ontwikkeld 
als fotograaf en filmer. Ik vertelde hem over het 
hout en mijn voornemen het object groot te gaan 
bouwen. “Dat wil ik dan wel filmen,” zei hij impul-
sief. En toen werd het serieus voor mij, want als er 
een documentaire gemaakt ging worden, moest 
het toch wel een heel stuk beter, vond ik. Even 
lijmen was niet meer genoeg, en een fascineren-
de zoektocht begon. Een zoektocht die niet te 
stoppen blijkt.

Er kwamen nog een paar interessante architec-
tuurprojecten langs. Ik was tenslotte nog steeds 
architect en er moest ook brood op de plank 
komen. Mijn vrije werk had echter zijn sporen na- 
gelaten, en architectuur was niet meer het belang-
rijkste. Ondertussen groeide de hoeveelheid 

samenloop
— Henri Borduin

Tweeluik plafondstudie Klaus 1; hout, acrylverf, metaal; 
20 x 1,2 x 21,5 cm en 20 x 1,2  x 21 cm.
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IK; hout, albast, acrylverf, messing, 
koper, bladkoper, -zilver en -goud; 
31 x 31 x 209 cm. 
Detail: zie pagina's 6 en 9.

Paneel Rondingen; hout, acrylverf, kunststof; 
25,3 x 2,4 x 40,7 cm.

Paneel Rondingen (keerzijde); hout, acrylverf, kunststof; 
25,3 x 2,4 x 40,7 cm.
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Paneel Gehoekt; hout, acrylverf, kunststof, koper, messing, papier; 
25,3 x 2,4 x 56 cm.

Vierluik voorstudie Toren 2; hout;  
8,2 x 1,94 x 56 cm.
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Toren 2, en op volgende pagina detail van de vier zijden; 
hout; acrylverf, kunststof, koper, messing, papier, bladkoper, 
-zilver en -goud; 
8,2 x 8,2 x 56 cm.
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IK; hout, albast, acrylverf, messing, koper, bladkoper, -zilver en -goud; 
31 x 31 x 209 cm. 

Drieluik Weerschijn; hout, acrylverf, kunststof, messing en bladgoud; 
17,5 x 4 x 17,5 cm.

Weerschijn
Weerschijn reflecteert en absorbeert, en laat zien 
dat gelijkheid en verschil wel degelijk tegelijkertijd 
kunnen bestaan. Vierkante, taps toelopende zwarte  
ruimtes en gesloten vlakken vormen drie ruimtelijke 
composities. Ze hebben exact dezelfde randvoor-
waarden; hun ruimtelijke dna is identiek. Toch is iedere 
compositie verschillend. De verschillen ontstaan door 
meer of minder tapse ruimtes toe te laten in de compo-
sitie. Dit levert meer of minder unieke ontmoetingen 
op, die op hun beurt een verandering van de opper-
vlakken van de tapse ruimtes tot gevolg hebben: een 
relatie verandert. Soms is deze verandering subtiel, 
soms contrasterend, soms verwarmend. Hoogglans  

 
zwart en wit, bladgoud, gepolijst messing en helde-
re spiegels wisselen elkaar af. De ruimtes lijken aan 
individualiteit te winnen door de verbindingen die 
ze aangaan met hun naasten. De reflecterende vlak-
ken roepen bovendien het gevoel op dat het grid 
slechts tijdelijk op deze manier geordend is. Hoog-
glans zwart wordt een spiegel, een spiegel reflec-
teert een gouden vlak en wordt zo goud, enzovoort. 
Iedere nieuwe positie van de kijker ten opzichte van 
de composities laat zo volledig nieuwe ruimtelijke  
relaties ontstaan. Bovendien transformeert iedere 
verandering van het licht de composities. En toch 
blijven ze hetzelfde.
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Weerschijn; hout, acrylverf, kunststof, messing en bladgoud; 
17,5 x 4 x 17,5 cm.

VAS (detail); karton, acrylverf; 10,4 x 21,7 x 36,2 cm. 
VAS
Een ontmoeting is uniek. Een verbinding geeft kracht. Een 
aanraking stelt gerust. Ieder mens is uniek. De emoties die 
ons drijven en die de interactie met de wereld om ons heen 
bepalen, zijn echter voor ons allemaal gelijk. In ons verlan-
gen naar individualiteit en uniek-zijn vergeten we al snel dat 
we in essentie ook gelijk zijn. De polen wisselen elkaar voort- 
durend af. Van een afstand lijken 150 identieke kwartcilinders 
in een heldere structuur geordend te zijn. Doordat het werk 
overwegend wit is, hebben de intensiteit en de kleur van het 
daglicht een grote invloed op het werk. De gedraaide posi-
ties ten opzichte van elkaar én van de zon maakt dat geen 
vlak dezelfde kleur zal hebben. Bovendien geeft de kleur 
van het zonlicht de witte gebogen vlakken steeds opnieuw 
een ander uiterlijk. Hard zomerlicht, laag en koel winterlicht, 
een wolk die voor de zon schuift, een mistige ochtend of een 
rode zonsondergang kleuren de cilinders iedere dag van het  

 
jaar. Zo zijn ze in vorm identiek, maar in de tijd telkens 
anders. VAS lijkt zich te openen wanneer je dichterbij komt. 
De structuur verdwijnt en de binnenruimte blijkt een verza-
meling van unieke ontmoetingen en ruimtes die je de kracht 
van Verbinding, Aanraking en Samen-Zijn kunnen laten erva-
ren. Wanneer ze samen een geborgen ruimte afbakenen, 
nemen ze een zachte kleur aan. Hoe dichter ze bij elkaar 
staan, hoe intenser en warmer de kleur wordt. Wanneer 
ze zich samenvoegen tot een halve cilinder krijgen ze een 
gladde hoogglans afwerking. Ze lijken de wereld in zich op 
te nemen. De intieme ruimte die ontstaat wanneer de bolle  
zijden elkaar raken, wordt oneindig en diep door een don-
kere aardetint. Maar op het moment dat je er vlak boven 
staat, en de massa volledig transparant blijkt te zijn, komt 
de ervaring van de onderliggende structuur echter in al zijn 
kracht terug. Alles blijkt met elkaar verbonden te zijn.
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AL 1; hout, acrylverf; 
8,2 x 8,2 x 31 cm. 
Detail: zie pagina 10.

VAS; karton, acrylverf; 
10,4 x 21,7 x 36,2 cm. 
Detail: zie pagina 4 en 27.

AL 1 en 2 
Spontaniteit en toeval leiden in AL tot ontmoetingen. Die  
ontmoetingen hebben een gevolg: ze veranderen de hoeda-
nigheid van de elementen die elkaar ontmoeten en hebben 
een vervolg. Zo ontstaan verbindingen. Ontmoetingen zijn 
kortstondig en intens, vluchtig en grappig, open en verbin-
dend, confronterend en moeilijk, om er maar een paar te noe-
men. Hoe ga je hiermee om, hoe ga je verder? Een keuze kan 
immers een groot gevolg hebben. Maar eigenlijk maakt het  

 
niet uit wat het gevolg is; wat het karakter van de ontmoeting 
ook is, er schuilt schoonheid in. Die schoonheid is niet altijd 
mooi. Hij kan ook rauw zijn. Want waarin ligt de schoonheid 
van een confronterende en moeilijke ontmoeting? Waar 
schuilt daar de verbinding in? En wil ik die wel? Maar wat 
als ik er niets aan kan doen en hij er gewoon is? Maar als ik 
alleen oog heb voor het mooie en verwarmende, mis ik dan 
na verloop van tijd niet alle verbindingen? Alles of niets. AL.
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AL 2; hout, albast, acrylverf; 
8,2 x 8,2 x 35 cm. 
Detail: zie binnenzijde voorblad.

AL 1 en 2 onderzoeken de kwaliteit van het toe-
val. Ze hebben een witte buitenkant en een hou-
ten binnenkant. In AL 1 wordt deze grens echter 
op geen enkel moment hard vastgelegd. Buiten 
en binnen verbinden zich constant met elkaar, 
en stromen vloeiend in elkaar over. In AL 2 is de 
grens veel duidelijker zichtbaar, hoewel minder 
rigide dan je in eerste instantie zou denken. Wat 
ze met elkaar gemeen hebben is de kracht van 
het toeval en de verwondering. Er zit een onge-
lofelijke schoonheid in toevallige ontmoetingen 
en het aangaan van verbindingen met iets wat je 
tot dan toe onbekend was. 

AL 1 bestaat uit vier zich tot elkaar verhou-
dende elementen die eindeloos herhaald (kun-
nen) worden. In AL 2 zijn dit er slechts twee. Er 
ontstaan toevallige ontmoetingen tussen de 
elementen die aanleiding zijn voor het laten 
ontstaan van schoonheid: een eindeloze varia-
tie rood, oranje, roze en bruin. Een eenvoudige  
keuze, een sterk vermoeden, een verrassing, 
brandende nieuwsgierigheid of verbazing 
laten nieuwe constellaties ontstaan met iede-
re keer weer een volledig nieuwe kwaliteit. Je 
ogen blijven dwalen en onderzoeken. Ze vin-
den steeds weer nieuwe verbindingen. Iedere  
ontmoeting is de bron voor het ontstaan van 
beweging, of groei zo je wilt.
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objecten afbeelding 
op pagina

l x b x h 
in cm

materiaal

tweeluik plafondstudie Klaus 1 14 20 x 1,2 x 21,5 hout, acrylverf, metaal

tweeluik plafondstudie Klaus 2 — 21 x 1,2 x 21 hout, acrylverf, metaal

toren 1 16 8,2 x 8,2 x 57 hout, acrylverf, metaal

IK 17, 18, 24 31 x 31 x 209 hout, albast, aardewerk, acrylverf, messing, 
koper, bladkoper, -zilver en -goud

paneel rondingen 19 25,3 x 2,4 x 40,7 hout, acrylverf, kunststof

paneel gehoekt 20 25,3 x 2,4 x 56 hout, acrylverf, kunststof, koper, messing, 
papier

vierluik voorstudie massief licht 21 8,2 x 1,94 x 56 hout

toren 2 22, 23 8,2 x 8,2 x 56 hout, acrylverf, kunststof, koper, messing, 
papier, bladkoper, -zilver en -goud

drieluik weerschijn 25, 26 17,5 x 4 x 17,5 hout, acrylverf, kunststof, messing en 
bladgoud

schetsen voor VAS (serie van 5) — 29,7 x 42 x 1,5 acrylverf op kunststof

VAS 27, 28 10,4 x 21,7 x 36,2 karton, acrylverf

AL 1 29 8,2 x 8,2 x 31 hout, acrylverf

AL 2 30, 31 8,2 x 8,2 x 35 hout, albast, acrylverf

AL 3 — 24 x 24 x 27,3 hout, albast, aardewerk, plexiglas, acrylverf

schetsen voor AL (serie van 12) — 48 x 64 houtskool en oliepastel op papier

overzicht tentoongestelde objecten henri borduin

Tijdens de tentoonstelling wordt de documentaire Solid light van Bernard Leupen vertoond. 
Solid light gaat over het ontstaan van IK en duurt circa 30 minuten. 
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