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Op 2 oktober gaf architect Wilfried van Winden een lezing naar aanleiding van de opening van de 
tentoonstelling van zijn werk, getiteld: “ Fusion, een pleidooi van WAM architecten voor een 
sierlijke architectuur in een open samenleving”. In 2009 publiceerde hij zijn gelijknamige essay 
Fusion.  
 
Hij introduceerde hiermee Fusion architectuur als een nieuw begrip binnen de architectuur. Het is 
een herdefiniëring van het begrip fusionstijl dat door Bernard Hulsman werd gebruikt in een artikel in 
de NRC in 2009. In zijn lezing vertelde Wilfried van Winden aan de hand van drie concrete 
aanleidingen hoe hij de noodzaakt voelde om het essay te schrijven en ging hij nader in op het begrip 
Fusion. Onderstaand een korte samenvatting van zijn inspirerend verhaal.  
 
De eerste aanleiding  
 
De eerste aanleiding is een bekentenis. Wilfried van Winden is een architectonische omnivoor pur 
sang. De tegenstelling tussen moderne en traditionele architectuur heeft hij nooit zo gevoeld of 
ervaren. Zijn allereerste publicatie, uit 1983, ging over de landschappelijke enscenering van de villa’s 
van Andrea Palladio. De meer recente publicatie ‘De diabolische snelweg’ uit 2007, een boek dat hij 
samen met Wim Nijenhuis heeft geschreven, gaat over de esthetiek van het Nederlandse snelweg 
ontwerp en plaatst dit niet alleen in de wereld van de techniek maar ook in een culturele context. 
Kortom: hij is een leergierige veelvraat, met een brede belangstelling voor van alles en nog wat, 
zolang het maar iets met esthetiek te maken heeft. Zijn zoektocht, en vooral wat hij daarbij ontdekt, 
deelt hij graag met anderen.  
 
De tweede aanleiding  
 
De tweede aanleiding is een inzicht. Ruim tien jaar geleden kreeg zijn toenmalige bureau de opdracht 
om een moskee in Rotterdam te ontwerpen, de Essalam Moskee. Het ontwerp was al klaar en de 
bouwvergunning was al verleend toen wethouder Pastors van Leefbaar Rotterdam het dringende 
verzoek deed om de minaretten en de koepels te verwijderen en het gebouw kleiner te maken. Wat 
er in dat geval zou zijn overgebleven, was een van symboliek en representatie ontdaan gebouw – een 
kale, strakke doos die zou zijn opgegaan in zijn omgeving en daardoor eerder op een schuilmoskee 
zou hebben geleken. Door deze gang van zaken werd hij zich ervan bewust dat een overheid van 



rechtse signatuur de modernistische architectuur omarmt, en niet de postmoderne. In elk geval bij 
het ontwerp van de moskee. Dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk, want het modernistische 
gedachtegoed pur sang streeft naar homogeniteit, naar het ene en het ware.  
 
Na de postmoderne architectuur van de jaren negentig, die geworteld is in de geschiedenis van de 
West-Europese stad, is de vraag actueel hoe architectuur een antwoord kan geven op de wensen van 
de multiculturele en open samenleving à la de filosoof Karl Popper. Fusion bouwt voort op deze 
gedachte en is een pleidooi voor een open samenleving. Om tegemoet te komen aan de diversiteit in 
onze samenleving en uitdrukking te geven aan de verschillende identiteiten die daarin aanwezig zijn, 
is het noodzakelijk om verschillende architectuurstijlen te beheersen en waar nodig nieuwe 
expressies te bedenken. Daarin ligt juist een manier van denken ten grondslag die heterogeen is, een 
manier van denken die ‘insluit’.  
Daar waar mensen zich thuis voelen, zal de kans op grotere maatschappelijke cohesie toenemen. 
Fusion architectuur is maatschappelijk betrokken architectuur.  
 
Derde aanleiding  
 
Dezelfde gedachte dat gebouwen een maatschappelijke betekenis hebben, komt ook terug in zijn 
project De Oriënt in Den Haag. Daarin draaide het erom woningen te maken voor de Surinaams-
hindoestaanse gemeenschap.  
Het ontwerp is een mengeling van het karakteristieke Haagse woonblok, van semiopenbare pleinen 
en van een Hindoestaans geïnspireerde ornamentiek. Maar evengoed verwijst de ornamentiek ook 
naar de Haagse Art Nouveaux. Dat vormt de derde aanleiding voor het schrijven van zijn essay: zijn 
liefde voor het ornament, bij voorkeur afkomstig uit de plaatselijke geschiedenis. Het ornament is 
een middel om een gebouw interessant en herkenbaar te maken, om de verlangde sfeer op te 
roepen en om de compositie te versterken dan wel te ontregelen en bovenal om de schoonheid op 
te voeren.  
 
Dit alles wordt ook belichaamd in zijn ontwerp voor het Hotel. In dit ontwerp gaat het erom de 
regionale kenmerken te gebruiken en de lokale traditie te vernieuwen. Met elementen uit het 
verleden wordt een nieuw, hedendaags beeld gemaakt. Ook dat is Fusion architectuur. Tijdens het 
ontwerpproces is hij uitgegaan van één sterke gedachte, die meteen de kern van het ontwerp is 
geworden, namelijk dat het hotel als een tijdelijk huis kan worden opgevat. Verschillende 
beeldconcepten zijn de revue gepasseerd en uiteindelijk is één variant uitgewerkt, namelijk de 
variant zoals we die nu kennen: de stapeling of collage van Zaanse huisjes.  
 
Om het idee van gestapelde huizen overtuigend en expressief te maken, zijn de huizen op de hoeken 
in één richting uitgekraagd. Dit leverde een overtuigend beeld op en een bouwtechnisch goed 
uitvoerbaar plan. Het hotel is uniek in de wereld, herkenbaar, origineel en eigenwijs. Een ontwerp 
dat alleen in Zaandam kan worden gemaakt en tegelijkertijd de lokale traditie ontstijgt en vernieuwd.  
 
Samengevat staat Fusion architectuur voor het mengen en verbinden van heden en verleden, van 
Oost en West, van traditie en vernieuwing, van high en low culture en van abstracte en figuratieve 
architectuur. Daaruit ontstaan architectonische ontwerpen die voldoen aan specifieke culturele en 
lokale wensen. Fusion is een strategie van de open geest, die geen taboes aanvaardt. Fusion is meer 
een houding dan een stijl. Een omgeving ensceneren die mensen prettig vinden en waarin ze zich 
gerepresenteerd voelen, daar draait het om. Fusion staat voor dat wat herkenbaar is en tegelijkertijd 
nieuw en verrassend. Het gaat erom het bestaande opnieuw te zien en opnieuw uit te vinden. Naar 
zijn stellige overtuiging is er geen betere manier om vorm te geven aan de diversiteit in de 
samenleving dan met Fusion architectuur. Zijn droom is dan ook dat Fusion het begin zal zijn van een 
architectonische vernieuwing die zijn fundament vindt in de open samenleving. 


