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cahier 34 Onuitgesproken 

Sarah 

Poot Coulissen 

Praten (of schrijven) over Onuitgesproken is uiteraard moeilijk. Het 
gevaar bestaat dat de inhoud zou demystifieren. Maar het onderwerp 
blijft wel intrigeren. Architectuur gaat naast pragmatiek ook over poezie 
en schoonheid. Termen die in de opleiding Architectuur nooit warden 
uitgesproken. Wanneer we de studie architectuur aanvatten, kennen 
we enkel mooi en /elijk. Tijdens opleiding leer je vervolgens wat goede

en s/echte architectuur is. Eens in de praktijk komt het begrip terug ter 
sprake omdat bouwheren op die manier praten over hun project. Ze 
willen immers een mooi gebouw. 

Schoon he id was een ook een lange tijd in de architectuurliteratuur een 
taboe. Het ging de laatste jaren over de verheerlijking van het theoretisch 
kader en vertaling van een concept in ontwerpen. Architectuur moest 
slim, referentieel en pragmatisch zijn. Vandaag is schoonheid mede door 
de beeldcultuur opnieuw belangrijk. Hoewel het vaak betekenisloze 
beelden betreft. Achter een mooi beeld schuilt echter niet altijd goede 
architectuur. Goede architectuur heeft wel steeds schoonheid in zich. 

Maar wat is schoonheid? 
Kant sch reef: 'Schoon is wat ons zonder belang bevalt.' 'scboonbeid is

altijd ajhankelijk van de ervaring.' 

Maar.schoonheid moet ook gemaakt warden: 
Arendt schreef: 'Arcbitectuur maakt cultuur. Meest belangrijke en

elementaire kwaliteit van cultuur is bun blijvende kracbt door de 

eeuwen been de lezer of kijker te begeesteren, niet slecbts door bun 

gebruikswaarde maar juist door bun vorm en verscbijning.' 

Bij Poot is schoonheid nooit een streven an sich, niet het hoofd-doel, 
wel een een factor die altijd speelt, die latent aanwezig is. Het bevindt 
zich als het ware in de coulissen. 

Sarah Poot maakt alledaagse 

architectuur, waarin we thuis

komen. Rationeel maar ook 

onbevangen. 

Concepten en verwijzingen 

bevinden zich tussen de lijnen, 

zijn niet compulsief. 

Architectuur moet nooit letterlijk 

zijn. Kwaliteit wordt gevormd in 

de coulissen. Onuitgesproken. 

Subtiel. De lezing gaat diaper in 

op de betekenissen achter hat 

beeld, achter de afgewerkte foto. 

Waar ontstaat schoonheid? 

Sarah Poot runt sedert 2014 

het bureau POOT architectuur. 

Het bureau bestaat ult een 

zevenkoppig team
1 waarbij elk 

teamlid zijn eigen kwaliteiten 

heeft binnen het functioneren 

van het bureau: scenografie, 

stedenbouw en stadsontwerp, 

participatieco0rdinatie, interi

eurarchitectuur ... In de korte 

tijdspanne van zes jaar groeit 

het bureau sterk uit en wordt 

meermaals laureaat. In 2020 

gaat het snel en bereiken heel 

wat projecten de sociale media 

en de pers en treedt het bureau 

lnternationaal naar buiten. 

Het project Sint-Jans Gasthuis 

uit Lo-Reninge werd opgenomen 

in het Jaarboek Architectuur 

2020. 

Sarah studeerde architectuur 

aan het Henry Van de Velde 

lnstituut Antwerpen en liep 

nadien stage bij architect 

Joachim Walgrave. Na twee 

jaar ervaring bij Huiswerk 

architecten werkte Sarah 

gedurende acht jaar samen met 

Luc Roegiers. Sinds 2019 is zij 

vast lid van Gecoro Mortsel en 

doceert Sarah aan de faculteit 

architectuur van de KU Leuven -

Campus Sint-Lucas Gent. 
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Naar_ aanleiding v�n de lezing ben ik gaan kijken op welke manier het
?egnp schoonhe1d in de verschillende projecten sluipt. Soms zit het 
in het alledaagse, soms in een persoonlijke connotatie, in lichtinval in 
kleurencombinatie, in de poezie van het plan . . . 

In een .. ontwerpproces is het eerste idee meestal lelijk. Pas bij het
kneden, b11schaven en materialiseren, komt schoonheid. Schoonheid is 
maakbaar. Begrippen die daarbij terugkomend aanwezig zijn in ons werk: 

ORIENTATIE bepaalt de lichtinval, en is daarom 
steeds een van de meest sturende factoren 
in een ontwerp. Elk project ondergaat in de 
ontwerpfase een lichtstudie. 

We zien de poezie van een zuivere, door
dachte S TRUCTUUR. De keuze voor een 
structureel principe kan an sich een rijkheid 
betekenen. Ook in een gebouw dat voornamelijk 
functioneel wil zijn. 

Niet zelden worden in onze ontwerpen vier
kante meters opgeofferd voor extra HOOGTE. 
Enerzijds geeft het verhevenheid en grandeur, 
waardoor de ruimte krachtiger wordt tegenover 
de maat van de gebruiker. Anderzijds genereert 
het ruimtelijkheid en onderlinge, vaak onver
wachte, relaties in een gebouw. 

ELEGANTIE is een terugkerende parameter 
in ons werk. Dit hoeft niet louter over verfijning 
te gaan. Ook een robuust element heeft de 
potentie om elegant te zijn. Misschien speelt 
hierin wel een vrouwelijke factor. Architectuur 
is (beeld)bepalend in de maatschappij. Het is 
bijgevolg belangrijk dat ze zowel door mannen 
als door vrouwen wordt gevormd. 

Een voorwaarde voor schoonheid is TU D
LOOSH EID. Een onuitgesproken, onvatbare 
term die betekent dat we willen loskomen van 
een stijl. Van betekenisloze gestaltes. 

STRUCTUUR 

Schoonheid vinden in het gewone, het 
DAG DAG ELIJKSE. Het is poetisch. We trach
ten op zoek te gaan naar alledaagse elementen 
die we binnen het specifieke interpreteren. 

Project Noorder, � Pieter Geerts 
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Woning Ferdinand, © Pieter Geerts 

TIJDLOOSHEID 

Woning Filomena,© Pieter Geerts 
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DAGDAGELIJKSE 
Woning Vinken, © Pieter Geerts 
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PROJECT 

Sint-Jans Gasthuis 

Lo Reninge 

Dit project omvat een kleine ingreep met een groots resultaat. Zowel 

architecturaal als inhoudelijk: de kwaliteit en rijkdom die we hier 

konden geven aan de verbouwing van een OCMW-gebouw, geeft grote 

voldoening. Een opdrachtgever met visie en geloofis daarbij onrnisbaar. 

De overmaatse traphal, een elegant volume met een grate maat en 

een sierlijke trap neemt in dit on twerp vele functies op: het brengt licht 

tot in het huis, neemt zowel binnen als buiten de rol op van ontmoe

tingsruimte, en geeft het forse huis cachet en schoonheid. 
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