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Wereld

H
et zijn deberoemdste huizen ter
wereld. Fallingwater, dewoning
die architect Frank LloydWright
bouwde als eenwaterval vanbe-
tonensteen.VillaSavoye,hetmo-
dernistischemeesterwerkvanLe
Corbusier,metzijnspierwittege-

vels,elegantekolommen,openplattegrond, langge-
rekte vensters endaktuin.Of de onlangsheropende
Villa Tugendhat vanMies ‘less ismore’ vander Rohe
met inhet interieur de kenmerkende onyxwand en
Barcelonastoelen. Iedereenkentdienamenwel.Maar
waar stonden ze ook alweer? Voor je hetweet ben je
terugvanvakantieenontdek jedat jeopeenpaarki-
lometerafstandvanzo’narchitectonischwereldwon-
dertjewasenhet tóchbentmisgelopen.
Voordie reizigers is er iconichouses.org, eenweb-

sitewaaropdebelangrijkstewoonhuizenuitde20ste
eeuwzijnverzameld,aangegevenopdewereldkaart
mét adres. Superpraktisch,maar vooral ook: verras-
send.Wantwatblijkt?LeCorbusierheeftóókeenbij-
zondere casa gebouwd inBuenos Aires. En voorwie
binnenkortrichtingParijsgaat:daarstaatdusnietal-
leenVillaSavoye,maarookMaisonLouisCarrévande
Finse architect Alvar Aalto. Of neemhet Canarische
eilandLanzarote.Eenwaanzinnigevulkanische‘grot-
woning’kunjedaarbezoeken,hetvoormaligewoon-
huisvanarchitectCésarManrique.Zozijnernogveel
meericonischehuizen–honderdstaaneralopdepas

gelanceerdesite.Endebedoelingisdathetaantalver-
dergroeit.
Iconichouses is er niet alleen voor de liefhebbers

vanmodernearchitectuur.Achterdewebsiteschuilt
hetnetwerkvandeeigenaren.Endaarwashet initia-
tiefneemsterNataschaDrabbe, architectuurhistori-
cus en zelf eigenaar van het Van Schijndelhuis in
Utrecht, omtedoen.
Het isnamelijknietmakkelijkzo’nhuistehebben.

Veel eigenaren voelen een plicht hun cultureel erf-
goed te delenmet het publiek,maar het luktweini-
genhiermeehunhuis ‘draaiende’ te houden. In een
groot kasteel of paleis kun je elk kwartier wel een
flinkegroeprondleiden,maarinsommigevilla’skun
jejekontnietkeren.Danmoetjedusopzoeknaaran-
dere middelen om het bijzondere verhaal over te
brengen. Terwijl het onderhoud kostbaar is. De
meestehuizenzijnimmerszoberoemdomdatzeals
architectonischexperimentwerdengebouwd.Diear-
chitectonischeprimeurs–vantoptotteenglazenge-
vels, daken zonderdakrand, siliconen voegen – leve-
renbij renovatie, eufemistisch gesteld, ‘bijzondere’
problemenop.
De eigenaren gaan via het netwerk kennis delen,

zodat uiteindelijk zo veelmogelijkmensen van de
huizenkunnengenieten.Naasteenbelangrijkerol in
de architectuurgeschiedenis is publieke toeganke-
lijkheideenvereisteomopdewebsitetekomen(al is
hetmaar eens per jaar opOpenMonumentendag).

Vooreenpaarprivatemustsees –villa’sdiegoedzicht-
baar zijn vanaf de straat – is een uitzondering ge-
maakt, zoalshetMelnikovhuis inMoskou.

Drabbedenktdat iconischehuizenvooreengroei-
endpubliek interessant zijn.Niet puurhet architec-
tonischebeeld,delichtinvalendematerialen,ookde
spannendeverhalendaarachtermakendebouwwer-
kenbijzonder: liefdesverhalen, oorlogen,moorden.
Met in de hoofdrol steenrijke ondernemers, excen-

trieke dames engetroebleerde architecten. Zo luidt
de legende dat Edith Farnsworth, de opdrachtgeef-
stervanhetglazenFarnsworthHousenabijChicago,
stiekemverkikkerdwasopLudwigMiesvanderRohe.
Maartoenhijnietophaaravancesinging–enhetdak
vanhethuisbleekte lekkenalseenvergiet–eindigde
hetproject ineengevechtmetadvocaten.

Een andere, schokkende bewonersgeschiedenis:
devrouwvanEdgarKaufmann,deopdrachtgevervan

Fallingwater, pleegde uiteindelijk zelfmoord. Of
neemHausSchminkeinhetDuitseLöbau,waar jenu
ookkuntovernachten.Dezevilla,doorarchitectHans
Scharoun op maat ontworpen voor het echtpaar
Schminke en hun vier kinderen, was tijdens de
TweedeWereldoorloghoofdkwartiervandeGestapo.
Het huiswerd opbeestachtigewijze behandeld; bij
de restauratie ontdektemendat de vijver in de tuin
zelfswasgedemptmetde lichtarmaturenuithet in-
terieur. Het zijn verhalen omvan te griezelen en te
smullen,maarjekrijgtzepastehoren–enzegaanpas
leven – tijdenseenrondleiding.

Endan te bedenkendat er nogheelwat ‘weeskin-
deren’zijn–villa’sdieinvergetelheidzijngeraakt.Zo-
als het woonhuis van de Cambodjaanse architect
Vann Molyvann. Tijdens het regime van de Rode
Khmer vluchtte hij naar Zwitserland; zijnhuiswerd
geconfisqueerddooreenministerie.Nuhethuisuit-
eindelijkisteruggegeven,zoektzijndochternaareen
nieuwe,publieke functie.

Het netwerk van Iconichouses kan zulke nieuwe-
lingenhelpenmet tips voor de renovatie, de exploi-
tatie enmarketing.Houddaaromookdenieuwsru-
briekopdewebsite indegaten,waardeontwikkelin-
genrondbestaandeennieuwehuizenzijntevolgen.
Wellicht staat er binnenkort ook een icoontje opde
kaart vanCambodja.

Iconichouses.org

Ookomte overnachten
Het merendeel van de honderd huizen op iconichouses.org is

museumwoning en dus publiek toegankelijk. Enkele woningen
zijn alleen van buitenaf te bezichtigen. Daarentegen zijn elf hui-

zen te huur voor een overnachting of een vakantie.

Wereldberoemde architectuur vind je opdemeest onverwachte plaatsen.
Omnooitmeer eenVanderRoheof LeCorbusiermis te lopen, is er nu
eenwebsitemet gouweouwenenonbekende juweeltjes.
DoorKirstenHannema

Achter debijzondere huizengaan
spannende verhalen schuil,met in de
hoofdrol steenrijke ondernemers,

excentriekedames engetroebleerde
architecten

Huizenomvan te smullen

Fallingwater House van Frank LloydWright in
Pennsylvania 1, het Van Schijndelhuis in Utrecht,
dat architect Mart van Schijndel in 1999 voor zich-
zelf ontwierp 2 en Maison Louis Carré van de
Finse architect Alvar Aalto, net buiten Parijs 3 zijn
enkele van de honderd bijzondere 20ste-eeuwse
woonhuizen die via een wereldkaart op de website
4 zijn terug te vinden.

Foto’sWestern Pennsylvania Conservancy, Theo
Baart, Luxproductions.com
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