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aalt oiltze rust'
Vrjftig jaar nadat architect Renaat Braem het striemende pamflet'Het lelijkste land ter wereld'
schreèf, is het nog altijd brandend actueel, Dimitri Leue verwerkte het in een theatennonoloog.
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n'Braempraat of hetlelijkte land ter

wereld KruDt acteur en tneatermakerDimitrileueindehuidvande
modemistische architect Renaàt
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duikt in zijn briefinrisseling om hem te gpe'
ren en toont zijn nagenoeg onbekende
schilderijen.

Vollof over de visionaire ontwerpenvan
de Antwerpenaar waagt hij zich af waarom
volle busseri metJapanse toeristen
af en aan rijden langs zijn baanbrekende
hoogbour,vwijk op het Kiel, de bibliotheek
'ran Schoten, de Lakense Modelwijken zijn
ellipsvormige rectoraatsgebolw van de VUB
rn Elsene. 'Barcelona heeft en exploiteert
Gaudi wij hebbeu Braem en breken hem af ',
jiÍinkt het verontwaardigd over de Vlaamse
er geen

erfgoedzorg.

Leue verwijst onder andere naar de
Braems Arenawijk inDeume, die ervèrwaarioosd bijligt en sftaks voor een groot deel af-

gebroken wordt. De vooritelling komt er
precies vijftig jaar na de publicatie van het
boe$ e waarin Braem, een ecologist avant la
iettre, brandhout màakte van onze irrimteiijke ordening en ons wil doen nadenken
over hoe we wonen
'Theatergaat meestal over [efde, oorlog
cf machi', legt Leue uit.'Maar ik zag haast
geen enkele toneelvoorstelling overwat ons
ieven zo hardbe'invloedt: de huizenwaarin
'.ve

{

wonen enwerken. Eerst maakt de mens

de stenen en dan maken de stenen de mens,
'yerwees Braem met een lcfpoog naar Chur-

:hill, die destijds sprak over de Berlijnse
Muur.'

.. íMaar-leigenlijk'hadden ze het allebei
vooral over het teit dat mensen zich zullen
gbdragen zoals ze zich behandeld voelen.
Stop ze in een paleis en het worden koningen Sluit ze op in eenvarkenshok enje moet
niet verbaasd zijn dat ze het niet proper kunnen houden Hoe we wonen, bepaalt de rust
in ons hoofd.'
'Veel meer dan over architectuur ofurbanisme fulmineerde Braem in'Het lelijkste
land ter wereld' dan ook over de mens án
sich, over onze kleine kantjes en onze hebberigheid. Hij was eenidgalist diewilde dat
de mens meerzou zijn dan eenbroedmachine en ook echt samenleefde. Een woning
kon voor hem de motor zijn om dat in gang
'ie zetten. Ik hoop vooral zijn vuur over te

Dimitri Leue: .Braem was een idealist die wilde dat de mens meer zou zijn dan een broedmachine en ook écht sitmenleefde.'o nv

REilAAÍ BRAETI
Renaat Antoon Braem (1910-2001)

studeerde in 1935 af als architect.
Daarna liep hij stage bU Le Corbusier.

dragen.'

Van 1947 tot 1975 was Braem hoogleraar aan het Hoger lnstituut voor
Bouwkunst en Stedenbouw in Antwerpen. ln 19ó8 publiceerde hij het
boek'Het lelijkste land ter wereld:

V-erbinding

tect die erg geloofde dat architectuur

De

kiemvoorleues interesse in architectuur

gelegd toen de vrouwvanWillemJan
Ntutelings, de architect van het Antwerpse
'MAS,
hem in zoo2 vroeg qm mee te werken
aan een documentaire over de evolutie van
cie arcbitectuur na r85o. Zo leerde hij onder
andere het atheneum van Deurne kennen,
een pareltje van modernisme van Eduard
V-an Steenbergen waar de theatermaker later
.,r,ierd

ookzouhouwen.
'Het ontwerp voorzag in eenbadhuis, een
'feestzaal en een turnzaal. Die werden 's
avonds opengesteld. In het badhuis konden
'de mensen terecht die thuis nog gee4 badkamer hadden. Architecten gingen op zoek
:naarverbindingmet de omgeving enmet de

Braem was êen modernistisch archide sociale Vooruitgang moest diênen.
Naast huizen ontwierp hij daarom ooK
wobnwijken.

gewone rnensen. Dat idee van mooie ontwerpèn voor de man in de straat, dat tevens
het idee achter de tuinwijkenwas, zieje ook
bij Braem. Net als zijn grote voorbeeld Le
Corbusier was hij een dromer.'
Maar zijn modêmistische ontwerpen, die
tijdens zijn carrière evolueerden van sober
en functioneel naarglooiend enmeer amorf,
waren niet door iedereen even geliefd.'Ze
gingen tegen de stoom in', zegt Leue. 'En dat
stuitte de gewone man, voor wie hij het uir
eindelijk allemaal deed, vaak tegen de borst.
Ik denkdathij vooral gebotst is op de menselijke behoefte om zich te onderscheiden van
de anderen. flij wilde dat iedereen samenleefde, maar keeg dan een brief van iemand
die zei: Ja, maarwilikmijn ramenpoetsen,

danmoetikmetmljnladderdoordetuinvan
mijn buurman, eir die wil dat niel''
'Zoiets deed hem pijn. Hij was dus boos
op de gewone maá omdat die zo bekrompen kon doen, maar hij was nogveel bozer
op de politici die architectuurvooral belangrdk vonden als er zaken te doen waten met

jehetak-

Renaat Braem rv:rs boos op
de gewone m:rn omdat die
zo bekrompen kon doen.
Maar hij was nog veel bozer
op de politicidié architectuur vooral belangrUk vonden
als er zaken te doen waren
met projectontwi kkelaars.
THEATERMAKER

DIMIÏRI LEUE

eenpolitieke afrekening of eennostalgische
terugblik Ookal omdatBraemhet zo goed
kon zeggen, verklaart Leue. 'Hij was een
homo universats. ÁIs een huis met vele kamers hebben zijn zirurenvele bijzinnen. Hij
kon ook niet stoppen Als hij zich wilde ontspannen, begonhij te schilderen of gedichten te schrijven- De mens achter de architect
en de denker duikt op in de brieven die hij
schreef naar zijn vrouw Elza, die hij nodig
had als rustpunt in zijn leven. Het mocht regenen of stormen, elke zondag gingen ze
met zijn tweeën de natuur in. Zij was ook
kunstenares en ik denk dat ze elkaar uitdaagden. Stilzitten of lummelen was er niet
bij. Braem had de constante drang om iets

'te

politici die het nuvoor het zêggen hebben
in Antwerpen zouden sowieso wat fierder
mogen zijn op hun Vlaamse architect. Oké,
hij was rood, maar in zijn tijd kon je nog
Vlaams én rood zijn.'
Of er met een première die goed twee
weken vqor de gemeenteraadsverkiezingen
dan ook een invitatie in de bus van de politieke partijen valt? Ja, ik ga dat doen. Ik ga
de burgemeester uitnodigen.'
De voorstellingwil echtermeer zijn dan

creëren.'
Om de voorstelling een eigentijdse tint
te geven gaat de acteur op het podium in
dialoog met de beelden van architectuur-

fotograafFilip Dujardin en de geluidssculpturenvan de jonge Gentse componist Steven
Taelman. 'Zoals ik de tekt uit 1968 naar het
nuhaal, doet Stevendat met de muziek. Hij

boetseerde samples van vijftig jaar oude
Iiedjes en geluidsfragmententot een hedendaagse James Blake-achtige score.'
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