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De tekening werktuig van de architect 

Een van de uitgangspunten van de architectuuropleiding aan de Sint-
Lucasscholen in de twintigste eeuw was het leren kijken en tekenen. En meer 
bepaald tekenen wat men zag. Levend model, objecten in het atelier, maar ook de 
stad intrekken en fragmenten, gebouwen en zichten op papier weergeven waren 
wekelijks programma. Kijken wordt bijgevolg ook analyseren, denken en 
begrijpen hoe gebouwen constructief in elkaar zitten. Na verloop van tijd, als de 
kundigheid en snelheid door oefening groter wordt merken we dat er zich 
thema’s of aandachtspunten de tekeningen aandienen: schaduw, licht, 
perspectief, verankering in het stadsbeeld, hoe elementen bij elkaar lijken te 
horen en een eenheid maken. Kieckens bevestigt dat hij al schetsend heeft leren 
zien en analyseren, ook al was een lesopdracht nooit in die zin geformuleerd. 
Meer dan 4000 bewaarde schetsen op het handige A4 formaat heeft hij de voorbije 
jaren bewaard. De tekening is voor hem nog steeds de concretisering van zijn 
idee. Een zuivere expressieve duidelijke tekening, soms een woord, een veeg 
kleur erbij en meestal de naam van een stad. Hij omschrijft zijn tekenen als 
ambacht. Tekenen is het vakmanschap van de architect. Vandaag de dag leren 
architecten nog steeds door het kijken naar en reproduceren van onderdelen van 
de stad. Maar nu gebeurt dit meestal via de lens van de camera. Maar het kijken, 
inzoomen en vastleggen van het beeld, behelzen evengoed een creatief keuzes. 

Kieckens tekeningen vertrekken steeds van het wit blad papier. Hij draagt 
zorg voor het blad, zoekt hoe iets op het blad komt te staan en hoe wit op het blad 
tegenover de tekening staat. Tekenen is voor hem als kalligrafie, het wit is 
onderdeel van de compositie en proportie is essentieel ook al komt het blad 
uiteindelijk vol te staan. Het gaat wel degelijk om een soort van compositie. Ze is 
gevoelsmatig, intuïtief, geeft aan waar en hoe de ruimte in een 
architectuurontwerp zal ontstaan. Daarnaast is de tekening een uitdaging: ook 
een poging om met zo weinig mogelijk lijnen, middelen of zelfs energie zoveel 
mogelijk uit te drukken. Schetsen gebeurt bij Kieckens snel, omdat het ontwerp 
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en het concept van het gebouw al in zijn hoofd zijn ontwikkeld. De tekening is 
toetssteen, het bewijs of het idee wel klopt. Soms is de snelheid waarmee hij 
tekent voor hemzelf beangstend. Eens de schets gemaakt is voor hem ook het 
project ook af. Wat natuurlijk niet het geval is. De tekening biedt het concept voor 
het gebouw, de uitgangspunten zijn helder, de idee ligt vast. Voor Christian 
Kieckens is dat voldoende. Meestal vindt hij de schets ook mooi. De 
ontwerpschets wordt het vaak het embleem, het logo van het project. Die 
directheid van de eerste schets communiceert steeds het sterkst. Het leidende 
principe van een ontwerp zit in de schets.  

Vanaf dat moment komt de medewerker in de ontwerpfase: die werkt 
verder op de schets, en legt zaken bloot waar het concept hapert, waar de idee niet 
kan volgehouden worden. En zo ontstaat er een wisselwerking tussen de 
ontwerpers en de schets en de ontwikkeling naar concrete bouwbaarheid van de 
structuur tot het detail van de tekening.  

 

Materialiteit van de tekening 

De materialiteit van de tekening is niet van belang. Kieckens voelt zich geen 
kunstenaar. Papier is, gezien zijn ecologische bezorgdheid, gewoon oud 
kopieerpapier. Bij hem geen schetsboekjes, onafscheidelijke moleskines, ... geen 
fetisjen: gewoon wit papier, zonder maatverhouding of rasters. Het tekenen zelf, 
vroeger in potlood en later met fijne zwarte stiftjes. Wel onmiskenbaar van zijn 
hand zijn de fluostiften, kleuren in dikke lijnen die hoofdzaak en bijzaak, een 
tweede tekening, een extra laag, een patroon verduidelijken. Het is niet zijn 
betrachting om sfeer van de architectuur in de tekening uit te drukken. De 
sferische kwaliteit van de ruimte zit in zijn hoofd. Ook de materialiteit komt niet 
in de tekening aan bod. Deze is ook in het gebouwde werk zelf eerder abstract van 
aard. Oppervlakten zijn glad, kleuren beperkt tot, koningsblauw, zwart, wit en 
grijstinten.  

Natuurlijk kan men niet ontkennen dat de ‘een verbeelding’ aan het werk 
wordt gezet. De tekeningen van Kieckens roepen wel degelijk een wereld op, door 
de aanwezigheid van een object, een flard tekst. Het hoeft geen betoog dat Aldo 
Rossi’s schetsboeken voor Kieckens een inspiratiebron zijn. Rossi’s schetsen uit 
de jaren zeventig zijn een combinatie van een architectuurproject, een theorie, 
bouwcontext, literatuur en de Italiaanse cultuurgeschiedenis. Ook de manier 
waarop ramen: perspectieven naar de stad worden gericht met een stoel of 
koffiepot op de voorgrond inspireerden hem. Anders maar even belangrijk 
vermeldt Kieckens de ambachtelijk potloodtekeningen van Carlo Scarpa, niet zijn 
fantastische steensneden maar vooral de materiaalschetsen met hun sprekende 
poëzie spraken hem aan.  
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De tekening als werkmateriaal van de architect blijft een constante in het oeuvre 
van Kieckens. Tekenen fascineert hem, hij doet het voor zijn plezier, als 
onderzoek, om zich te oefenen en te bewijzen. Hij is ook een kind van zijn tijd 
werkt ‘à la manière de’ en volgt ook de trends van de buitenlandse 
architectuurfiguren. Eind jaren zeventig zijn het exacte weergave van de ruimte 
door middel van axonometrieën uit Japan die hem intrigeren. De invloed van 
Rossi en Scarpa dateert van de jaren 80. Via het tijdschrift Architecture 
d’Aujourd’hui, leert hij de tekeningen van de ‘New York Five’ kennen. (onofficiële 
groep van architecten Peter Eisenman, Michael Graves, Charles Gwathmey, John 
Hejduk en Richard Meier die in die periode veel invloed hadden en verder 
werkten op principes van het modernisme). Kiekens leert van hen 
axonometrieën te tekenen waarbij je de ruimte vanuit een soort 
kikvorsperspectief ziet weergegeven. Ook de tekeningen van Paolo Porthogesi 
voor de weergave van de San Carlino tonen een naar boven geprojecteerd 
grondplan, een weergave die ook Kieckens overnam.  

 

De computertekening en het bouwen 

Wanneer er begin jaren negentig ook effectief bouwprojecten worden 
gerealiseerd komt een interessant inzicht bij Kieckens naar boven. Tekenen blijft 
niet langer de weergave van een concept, en communicatiemiddel voor 
wedstrijden of publicaties, klant of medewerker. Het voorspelt in zekere zin het 
bouwproces. Want wat in de isometrie- en axonometrietekening niet te tekenen 
valt kan ook het ontwerp ook niet uitgevoerd worden. Wat je niet kan tekenen, 
kan je niet bouwen.  

In die tweede periode: vallen samenwerking met medewerkers, de 
introductie van de computertekeningen en het effectieve bouwen samen. Het 
tekenen krijgt een andere plaats in de praktijk. Er wordt wel nog geschetst. En 
schetsen worden opgezet in computertekeningen, bouwplannen en 
werktekeningen met steeds meer en nieuwe gegevens, worden verwerkt. Ook in 
deze fase komen er deelschetsen, randschetsen om kleinere problemen op te 
lossen. Maar de initiële schetsen van Kieckens blijven uitgangspunt. Ze bevatten 
voldoende informatie opdat de medewerker dagenlang het ontwerp verder kan 
detailleren. Na vijf dagen krijgt Kieckens van zijn medewerkers een set 
tekeningen om bij te werken, aan te vullen, te corrigeren. Kieckens geeft grif toe 
dat er veel te veel werd getekend, wellicht. Maar hij en zijn medewerkers vonden 
dit noodzakelijk. Zij wensten op de werf niet voor onvoorziene omstandigheden 
komen te staan. Zij wilden alles weten en bepalen op voorhand. Dit was voor hen 
de enige manier om het project door en door te kennen om te weten wat mogelijk 
was en wat niet. Dat grote totaalbeeld moet men als ontwerper in het hoofd 
hebben om onmiddellijk te kunnen anticiperen op de vraag of suggestie op een 
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detail anders uit te voeren. Fragment per fragment oplossen in een bouwfase is 
nefast. Ook alle medewerkers zagen hiervan de noodzaak in. Het ‘uittekenen’ was 
de enige manier om ook het constructieve concept en de logica van het bouwen 
te begrijpen. De drang om het eigen project door en door te kennen is ook een 
vorm van vakmanschap van de architect.  

 

Het bouwdetail 

In de bureau van Kieckens tekenden de medewerkers ook bouwdetails op 
schaal 1 op 1. Een- zelfde rigoureuze eenduidige manier van tekenen - vastgelegd 
als stijl voor het bureau - werd echter nooit doorgevoerd. De computertekening 
was nog teveel in een experimentele fase en elk een zocht en vond een eigen 
logica van weergave. Overigens niet helemaal naar de zin van Kieckens zelf. 
Er werd op schaal op 1 op 1 op computer getekend en nadien werden tekeningen 
verschaald voor de uitvoeringplannen voor de aannemers, uitvoerders (1/10 of 
1/20). In de jaren negentig waren tal van aannemers in Vlaanderen niet echt 
opgezet met deze tot in detail uitgewerkte plannen. Er is bij de uitvoering van het 
project geen ruimte voor een ‘eigen’ oplossingen, goedkopere en sneller 
manieren van uitvoeren. Het vinden van goede vaklui om te bouwen was in de 
jaren tachtig, negentig een ernstig probleem. De kundigheid en precisie van de 
architect werd door de uitvoerders niet geaccepteerd. Kieckens heeft toe dat 
verschillende ontwerpen botsten op de limiet van de uitvoerbaarheid van het 
ambachtelijk en goed bouwen. Dit is laatste tien, vijftien jaar ten goede 
geëvolueerd. De aannemers die nu nog bouwen weten wel wat kwaliteit is. 
Detaillering en bouwkwaliteit zijn nu zorgvuldiger. De echte goede vaklui zijn ook 
in Vlaanderen nog te vinden. Er is wel een schisma tussen de fierheid van het 
goed bouwen en aannemers die bouwen als ‘zakendoen’ interpreteren en waarbij 
het juridisch-administratieve karakter de bovenhand krijgt. Daar hoeft men ‘geen 
tekening bij te maken’.  

De ontwerpschets wordt het vaak het embleem, het logo van het project. 
Die directheid van de eerste schets communiceert steeds het sterkst. Het 
leidende principe van een ontwerp zit in de schets.	 

 


