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4.. DE HERWAARDERING VAN HET ORNAMENT  

DE HERGEBOORTE VAN HET  ORNAMENT EN DE AMBACHTELIJKHEID 

1.. WAT IS ER TEGEN HET ORNAMENT? 
 
NIETS ...HELEMAAL NIETS 
Er zijn alleen lelijke en mooie ornamenten, 
er is ook slechte namaak = kitsch. 
Het ornament wordt soms verward met kitsch, een schilderij 
is immers ook ornament, het is een versiering en kan 
inderdaad kitscherig zijn of heel verheffend zijn. 
Loos en zijn volgelingen gooien dus het kind met het 
badwater weg! 
 
2.. WAAROM HET ORNAMENT BELANGRIJK IS, VOORAL 
VOOR  ONZE STEDEN 
 
Voor de ambachtsman  
De stielman heeft plezier in zijn werk en een mooie realisatie 
geeft hem zelfrespect. 
 
Voor de steden 
Voor de belevingswaarde en de typische sfeer van een stad geeft het ornament een 
belangrijke bijdrage. 
 

 
Het ornament is zeer plaatsgebonden en 
geeft daardoor een typisch eigen 
expressie en sfeer aan elke stad. 
De belevingswaarde is iets 
levensnoodzakelijk omdat men op deze 
wijze de ruimte kan toe eigenen. 
Iedereen kan zijn eigen huis een eigen 
expressie geven, dank zij het ornament. 
Het ornament vormt een integraal deel 
van de architectuur: materiaal, kleur en 
vorm zijn de basis, het ornament is de 
finesse. 
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4.. WAAROM HET ORNAMENT NU TERUG KOMT 
 
ENERZIJDS 
VANUIT HET BEWUSTZIJN VAN DE NOODZAAK OM DE VERSCHRALING TEGEN TE GAAN  
en de belevingswaarde en herkenbaarheid te verhogen 
 
ANDERZIJDS 
HET ZAL VANZELF GEBEUREN: DANK ZIJ 3D PRINTEN 
 
De laatste jaren zien we na de komst van de personal computer en met de komst van de 
personal fabricator ook een hernieuwde aandacht voor het zelf maken van dingen. 
Oude utopieën krijgen een hernieuwde context en worden nieuw leven ingeblazen. Er 
ontstaat een hernieuwde aandacht voor het ambacht.  
Gedecentraliseerde vormen van productie bieden de mogelijkheid van een globaal ver-
bonden, lokaal georiënteerd en coöperatief delen van vaardigheden. De innovatie van de 
microproductie kan de evolutie naar een deeleconomie met 
coöperatieve structuren stimuleren. 

 
 
Stacy Jo Scott 2010 : 3D printen 
De terugkeer van de ambachtsutopie 
uit: 'The journal of modern craft'  

DE THUISFABRIEK: TRANSITIE NAAR EEN DECENTRALE PRODUCTIE 
 
Deze technologie is het 3d-printen via de thuiscomputer die 
bestanden met 3d-objecten gebruikt die werden gecreëerd 
met computer-aided design (cad) om een fysiek object op te 
bouwen door de afzetting van lagen basismateriaal. Het 
werkt op basis van dezelfde principes als een papierprinter 
voor thuisgebruik, alhoewel het in de plaats van met inkt, 
print met plastic, keramisch glazuur en andere tastbare 
materialen. Het is toegankelijk door open source 
onderdelen, plannen en handleidingen en laag genoeg 
geprijsd ($500-$1500) om thuisfabrieken een mogelijkheid 
te maken.  
 
Objectbestanden kunnen gedeeld worden als digitale 
informatie zoals muziek, film enz. Aangezien de gegevens 
van de objecten makkelijk worden gedeeld, bewerkt en dat 
ze schier eindeloos in aantal zijn, lijkt het potentieel voor 
een revolutie maar logisch.  
 
De prijsontwikkeling gaat razendsnel. Een 3D printer kost 
nu nog maar 10% van wat hij vier jaar geleden kostte. In 
de komende tien jaar zal een achtste van alle 
wereldwijde fabrieksarbeid door 3D printing gedaan 
worden. De gevolgen voor de lagelonenlanden en de 
supply-chains aldaar zullen enorm zijn, en voor het 
wegtransport en huisvesting in onze contreien. Er zal 
minder materiaal worden verspild, er zijn minder voorraden 
en reserveonderdelen nodig.  
De toepassingsmogelijkheden van 3D printing zijn 
gigantisch: speelgoed, woningen, lichtgewicht onderdelen 
voor vliegtuigen en auto’s, functionerende menselijke organen, en ga zo maar door. Als 
3D printers net zo goedkoop worden als een smartphone nu, gaan consumenten hem 
thuis gebruiken. 
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3D printen in de bouw 

De kiriatiden in Athene tonen ons het resultaat van 
intensief manueel beeldhouwwerk, maar dank zij 3D 
printing kunnen we mensenfiguren inscannen en 
reproduceren zonder dat er nog werkuren van een 
beeldhouwer voor nodig zijn. En dat juist maakt de bouw 
vandaag zo duur: de werkuren. Zodoende valt het 
voornaamste argument tegen het ornament weg. 
De nieuwe mogelijkheden zijn onbegrensd. 
 
 
De bekende zuilen van Hunderdwasser kunnen geprint 
worden zodat zeer individualistische gebouwen kunnen 
ontstaan, een ideaal medicijn tegen de verschralingsziekte 
in onze steden. 
 
Prachtige interieurs en organische volumes kunnen 
gebouwd worden met een minimum aan handwerk. Het 
bekende bouwwerk van A. Gaudi de 'Santa Maria' is al  ... 
jaren in de bouwfase, met een 3D printer zou het al lang 
afgewerkt geweest zijn. 
 
De steensneden zoals men die in de 19° eeuw maakte voor 
de frivole architectuur van die tijd kunnen nu met 3D 
printers gemaakt worden, dit opent heel wat perspectieven 
voor een speelse architectuur.  
Kortom, het neo-modernisme staat op zijn laatste 
benen. 
 
 
 
 
 
'DUS' architecten plannen de geprinte bouw van een 
rijwoning te Amsterdam. 
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