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Eind vorig jaar verschenen er twee boeken die elk 
een essentieel aspect van Japan belichten en sa-
men een interessante introductie vormen op de 
Japanse (tuin-)architectuur. 
Bij kennismaking met de traditionele Japanse 
cultuur laten Japanse tuinen zonder twijfel een 
sterke indruk na. Tuinen horen er nooit zomaar bij 
een tempel of villa, maar scheppen het kader voor 
architectuur – van waaruit tuinen net beschouwd 
worden. Sophie Walker benadert dit onderwerp 
omstandig in The Japanese Garden. Walker pre-
senteert een honderdtal – grotendeels klassieke 
– Japanse tuinen, aan de hand van raak gekozen 
foto’s en een korte beschrijving. Deze opsomming 
wordt afgewisseld met thematische teksten van 
haar hand en korte essays van o.a. Tadao Ando, 
Lee Ufan en John Pawson. 
Wanneer we focussen op hedendaagse Japanse 
architectuur springen niet alleen de gerealiseerde 
projecten in het oog, maar ook de begeleidende 
tekeningen, maquettes en foto’s. Bij Park Books 
verscheen Pictures of the Floating Microcosm: New 
Representations of Japanese Architecture. Hierin 
vertrekt Olivier Meystre van de beelden van Ja-
panse architecten van de laatste 30 jaar die een-
zelfde – van het Westen afwijkende – vocabula-
rium hanteren voor de representaties van hun 
projecties. Ook in zijn boek verschijnen er tiental-
len voorbeelden, onderbroken en ondersteund 
door enkele thematische teksten.
Beide boeken bieden een westerse blik op een 
typisch Japans fenomeen dat door zijn singulari-
teit schreeuwt om een studie. De resultaten zijn 
daardoor gelijkaardig in hun aanpak. Tezelfdertijd 
worden de verschillen in het onderwerp door 
grafische vormgevers en de uitgevers elk anders 
uitgewerkt. Het boek van Phaidon is weelderig 

vormgegeven, van de diepgroene kaft met gou-
den opdruk tot de prachtige kleurenfoto’s gevat 
in een bladspiegel met witranden. Park Books pu-
bliceerde een soberder boek, waarbij wit primeert 
– net wat je zou verwachten bij dit onderwerp. 
De belettering is onopvallend en klein, een uit-
gezuiverde tekening van Junya Ishigami siert de 
cover, weliswaar verder gereduceerd tot een lijn-
tekening, het originele beeld is meer bewerkt en 
is terug te vinden binnenin (op p. 42). De gekozen 
beelden gaan van schetsen en grondplannen tot 
foto’s van maquettes én zelfs af en toe afgewerkte 
projecten, zoals de overbelichte foto’s van Walter 
Niedermayr, die perfect aansluiten bij de Japanse 
architecturale beeldtaal.
Elke auteur trekt ook het specifieke onderwerp 
open. Sophie Walker, een tuinontwerpster met 
een achtergrond in kunstgeschiedenis, benadert 
de tuinen vanuit een aantal thema’s die ze kop-
pelt aan de Japanse en Westerse cultuurgeschie-
denis. Zo begint een beschouwing over shak-
kei, het concept van “het geleende landschap”, 
waarbij het zicht voorbij de begrenzing van de 
tuin ook deel gaat uitmaken van de tuin. Daarna 
gaat het over hetgeen voorbij de grenzen van de 
aarde is, met een bespreking van het ritueel van 
het aanschouwen van de maan. Ook legt ze – vi-
suele – verbanden tussen plekken zoals Fushimi 
Inari Taishi met de honderden torii, oranje poort-
jes, achter elkaar en The Gates van Christo and 
Jeanne-Claude in Central Park.
Meystre baseerde zijn teksten deels op vele inter-
views die hij met Japanse architecten had. Nood-
zakelijk, want typisch aan deze generatie is dat ze 
– een enkele uitzondering niet te na gesproken 
– weinig publiceren. Terunobu Fujimori heeft het 
in dat verband over “the wordless generation”. Dat 
zorgt er ook voor dat het moeilijker is om tot een 
sluitende conclusie te komen, al is het onderzoek 
wat het boek de moeite maakt. De verzameling 
beelden hebben iets aantrekkelijks en zijn – hier 
zonder dat ze vergezeld zijn van volledige pro-
jectbeschrijvingen – een boeiende manier om 
het werk van de architect te (her-)ontdekken. 
Meystres analyse gaat ook dieper in op moge-

lijke achterliggende redenen voor de singuliere 
beeldentaal. Hij kijkt hiervoor bijvoorbeeld naar 
de taal. Het woord kawaii, schattig, duikt vreemd 
genoeg op in Japanse architectenbureaus. De 
oorsprong blijkt zelfs op het kantoor van SANAA 
te liggen waar Kazuyo Sejima zelf dit in de mond 
nam om projecten te beschrijven. De taal ver-
heldert niet enkel omdat er woorden ontleend 
worden uit andere registers. De Japanse woorden 
om ruimte te duiden beschrijven relaties die niet 
alleen ruimtelijk maar ook psychologisch zijn. Zo 
is omote de voorzijde en ura de achterzijde, maar 
meteen ook publieke tegenover private zijde. Er 
zit dus ook vaak een waardeoordeel vervat in de 
woorden. 
In traditionele Japanse architectuur is er geen hi-
erarchie tussen de ruimtes. Ze hebben allemaal 
een gelijkaardig statuut dat enkel verandert door 
in een ruimte bijkomende attributen of objecten 
te plaatsen. In tekeningen herkent Meystre iets 
gelijkaardigs. In sommige tekeningen is er geen 
hiërarchie in de lijnen. Het gebruik van één enkele 
lijndikte van Hideyuki Nakayama bijvoorbeeld, 
zorgt dat er in het grondplan geen onderscheid is 
tussen een muur of een raam. Het gevolg hiervan 
– of misschien wel de oorzaak – is dat er evenveel 
belang gehecht wordt aan alle elementen die 
een ruimte bepalen, of het nu een stoel of een 
muur is.
Uiteindelijk gaan beide boeken over het Japanse 
begrip van de ruimte, of het nu via de voorstelling, 
dan wel de beheersing ervan via het tuinontwerp 
is. Deze twee boeken helpen Japanse tuinen en 
beelden te lezen en leiden zo tot een beter inzicht 
in de Japanse architectuur en – bij uitbreiding – 
cultuur. 
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Twee recente publicaties 
dragen bij tot een beter 
begrip van de Japanse 
architectuur – elk via een 
andere weg.

De informatieplicht houdt enerzijds in dat een 
aantal zaken verplicht in het architectencontract 
vermeld moeten worden. Zo kijkt men na of het 
adres van de verzekeraar en de geografische dek-
king van de verzekering correct vermeld staan. 
NAV stelt daarom in samenwerking met verze-
keraars AR-CO en Protect nieuwe modelcontrac-
ten ter beschikking. Onderaan vindt u een link 
naar de documenten op www.NAV.be. Ander-
zijds neemt de inspectie ook de website van de 
architect onder de loep. Het ontbreken van een 
ondernemingsnummer is bv. een inbreuk op de 

wetgeving. De FOD voert de controle uit aan de 
hand van een praktische checklist die u op onze 
website vindt.

Voorbeelden
Een aantal zaken uit de checklist spreekt voor zich, 
en zijn op uw website normaal al vermeld (vb. 
adresgegevens en e-mailadres). Daarnaast moet u 
ook info publiceren over het ‘vergunningsstelsel’, 
‘info gereglementeerde beroepen’, ‘De gegevens 
over de bevoegde toezichthoudende autoriteit’ 
en ‘De gedragscode(s) waaraan de onderneming 

eventueel onderworpen is en de informatie over 
de manier waarop die codes langs elektronische 
weg kunnen worden geraadpleegd’.
M.b.t. bovenstaande punten is het aan te raden 
op uw homepage het volgende te plaatsen:
• in welke provinciale raad van de Orde u bent 

ingeschreven, inclusief een link naar de website 
van de Orde

• een link naar het reglement van beroepsplich-
ten van de Orde.

Een aantal voorbeelden van confraters vindt u op 
onze website.

Vermelding in Kruispuntbank
Als vrije beroeper moet ook u als architect in de 
kruispuntbank geregistreerd staan. Let er daarbij 
op dat ook het adres van de vestiging is ingevuld. 
Als dit nog niet het geval is, neem dan contact op 
met uw ondernemingsloket. Hou hierbij rekening 
met mogelijke extra kosten.

Economische inspectie controleert architecten 
op hun informatie- en transparantieverplichtingen

Sinds begin dit jaar houdt de dienst Inspectie van de FOD 
Economie controles bij architecten. De Inspectie kijkt 
hierbij na of de architect voldoet aan de informatie- en 
transparantieverplichtingen t.o.v. zijn opdrachtgever zoals 
vastgelegd in het Wetboek van economisch recht. 
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