
réflexion en knapt u een uiltje in Hôtel-Dieu. 
Hoe die namen ontstaan? Deprez: “Alle na-
men en alle ruimtelijke ingrepen hebben 
een link met het boek. Hôtel-Dieu komt er 
letterlijk uit. Wanneer je iets leest, maak je 
je daar een voorstelling van: hoe ziet zo’n 
Hôtel-Dieu eruit? Toen ik dat las, dacht 
ik aan de slaapkamer uit de film 2001:  
A Space Odyssey.” Via de erven van Stanley 
Kubrick kreeg Deprez alle gegevens om 
een perfecte replica te maken van deze 
extravagante kamer. Mooi detail: een 3D-
print van de rode ruimtehelm. 

DE STEMPEL VAN GOD
Het is een huzarenstukje, literatuur omzet-
ten in architectuur. Koen Deprez: “Het was 

niet evident om een roman te ‘verwerken’ in 
een architectuurproject. Er bestond name-
lijk geen voorbeeld van. Niemand had het 
ooit al op deze manier aangepakt. Ik had 
het zelf ook nog nooit gedaan. Het enige  
waarop ik kon terugvallen, was de periode 
toen ik met Rem Koolhaas van architec-
tuurbureau OMA samenwerkte. Hij was 
de eerste die ‘verhalen’ in de architectuur 
introduceerde. Tijdens het ontwerp- en het 
bouwproces ontdekte ik dat het eigenlijk 
toch niet zo vernieuwend was, in die zin 
dat in de zestiende en de zeventiende eeuw 
ook al ‘verhalend’ werd ontworpen en ge-
bouwd. In een kasteel bijvoorbeeld waren 
kamers niet samengesteld uit abstracte 
dingen maar uit verhalen: je kon een 
ruimte lezen. Vandaag maakt men meestal 
ruimtes die men louter kan ‘ervaren’.” 
Alles heeft zijn functie, ook het ruitvormige 
kleine bobbeltje dat in de klinken van deu-
ren is verwerkt: wanneer je de klink vast-
neemt, drukt die uitstulping zich even af 
in je duim. Deprez: “De hoofdfiguur uit n n n 
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Niets is ONDENKBAAR
Niet ondenkbaar:  

Het Denkbare Huis.  

Het staat in Izegem.  

Het komt uit de koker van 

architect Koen Deprez.  

En het project kreeg  

de ondersteuning van  

vastgoedmakelaar  

Van der Build,  

de tak voor eigendommen 

uit het hoge segment van 

dewaele groep. 

in New York. De expo Structure and Event 
toont tekeningen en modellen van verschil-
lende projecten van Koen Deprez, zoals 
Phare, Gevangenisdeur, Table Pratique, 
Agressieparken, Strandcabine, Woning 
voor Niemand, Het Denkbare Huis, Elegie 
voor Joseph Brodsky... 

COMPLETE WAANZIN, ZONDER DOEL
Alvorens te filosoferen over Het Denkbare 
Huis, even concreet: er is vijf jaar aan dit 
luxeappartement gewerkt, het beslaat een 
oppervlakte van 400 m² en situeert zich op 
de derde verdieping van een nieuwbouw-
project. Naast het uitzicht op een park en 
een beveiligde persoonlijke lift heeft deze 
woning vele kamers. Deprez spreekt over 
een collage van verhalen. “Elke kamer is 
een verhaal op zich.”
Koen Deprez: “Wat ik vandaag problema-
tisch vind, is dat woningen heel erg func-
tioneel zijn. Het zijn bijna machinerieën. 
In dit huis wilde ik verstrooiing brengen 
door er een aantal vreemde elementen 
in te verwerken. Toen de klant me aan-
sprak om deze woning te ontwerpen, was 
ik net bezig met een tentoonstelling rond 
het werk van Willem Frederik Hermans. 

TEKST STEVEN GRAAUWMANS
FOTO’S FREDERIK VERCRUYSSE

Uiteindelijk is die expo er niet gekomen, 
maar ik had ondertussen wel het werk van 
Hermans gelezen. De God Denkbaar Denk-
baar de God is het meest surrealistische, 
het meest Belgische boek van hem, vind 
ik. Complete waanzin, zonder doel, de ene 
collage naast de andere. Het boek is op-
gevat als een cirkel: bij het einde denk je 
dat je weer aan het begin zit, zonder een 
‘echt’ verhaal. Zo heb ik ook de kamers 
van dit appartement opgevat: als je van 
de ene kamer in de andere loopt, kom je 
telkens in een andere wereld terecht.” 
Hermans refereert in zijn boek ook aan de 
grote verhalen uit de wereldgeschiede-

nis. Zo zit er onder meer een verwijzing in 
naar koning Arthur en de Ridders van de 
Ronde Tafel. Dus staat er in Het Denkbare 
Huis een tafel met een zwaard erin. Of wat 
denkt u van een kroonlijst in de vorm van 
het negatieve profiel van Hermans. Er mag 
al eens gelachen worden, verstrooiing muß 
sein. “Het beeld van de schrijver die als op-
pergod naar beneden kijkt, dat is natuurlijk 
een grapje”, lacht Deprez. 
Dacht u gewoon even naar de plee te gaan 
of een dutje te doen in de slaapkamer? Dat 
gaat zomaar niet in Het Denkbare Huis. 
Elke ruimte heeft haar eigen naam. Dus 
heet het kleinste kamertje voluit Cabinet de 

E
en bordje ‘Te koop’ 
hangt er niet aan Het 
Denkbare Huis in Ize-
gem. Het is wel te 
koop, maar het is niet 
zomaar een apparte-
ment. “Het is een col-
lage van verschillende 
werelden”, zegt Koen 

Deprez, architect van deze surrealistische 
opzet. Hij baseerde zich bij het ontwerp 
op het boek De God Denkbaar Denkbaar de 
God van Willem Frederik Hermans, een van 
de drie grote auteurs van de naoorlogse 
Nederlandse literatuur. Een woning geba-
seerd op een boek? Het lijkt onmogelijk, 
maar Deprez maakt er een landschap van. 
En er is ook een kamer die uit Stanley Ku-
bricks film 2001: A Space Odyssey lijkt ge-
plukt, en er staat een tekst van de filosoof 
Wittgenstein op de plinten. Volgt u nog?
Koen Deprez is docent architectuurtheorie 
in Sint-Lucas Gent en Brussel. Daarnaast 
is hij gastprofessor in Fontys, de Academie 
voor Bouwkunst in Tilburg en de Artesis-
hogeschool. Van 6 november tot 3 decem-
ber loopt er van hem een overzichtsten-
toonstelling in The Center for Architecture 

Dit huis is 
geen  
machine. 
Het is een 
Russisch 
bos!
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Het Denkbare Huis in Izegem:  
raam met kanten kast.



ners mogelijk. Ik maakte een woonland-
schap en daar kan iedereen, met de nodige 
zin voor avontuur, zich in plaatsen.”
De ene kamer loopt letterlijk over in de 
andere. Er is een centrale gang (Gang der 
Analogieën) maar elke kamer heeft ook een 
‘achterpoortje’ waarlangs je naar een an-
dere kamer kan glippen, zonder de gang 

te gebruiken. “De woning verstrooit en 
vervreemdt omdat je van de ene in de an-
dere wereld loopt. Ik geef een huis en de 
bewoners moeten er een thuis van maken. 
Te veel architecten zijn bezig met stijl-
idioterieën of allerhande modes en dan is 
het moeilijk om op de vraag van klanten 
‘geef me een thuis’ te kunnen antwoorden. 
Ik ben niet vanuit die vraag vertrokken. Ik 
ontwierp een landschap.” n

www.deprez-verelst.be
www.vanderbuild.be

n n n het boek is de god Denkbaar. Om macht 
te verkrijgen, gebruikte hij een stempel. Al 
wat hij in zijn macht wilde hebben, stem-
pelde hij af. Dat idee wilde ik absoluut in 
deze woning integreren. ‘Waar raken men-
sen architectuur aan?’, dat was de vraag. 
Zo kwam ik bij die deurklinken. En op die 
manier wordt iedereen die de deurklink 
vastneemt, deel van het huis.” 

GEZOCHT: WOONAVONTURIER
Wie moet er wonen in Het Denkbare Huis? 
“De ideale bewoner is een bewoner die zich 
een aantal zaken toe-eigent”, vindt Koen 
Deprez. “Zoals wanneer je in een bos in 
Rusland terechtkomt. Dat maak je jezelf 
eigen door een aantal referenties te maken 
zodanig dat je je daar goed en veilig voelt, 
dat zit in de menselijke natuur. De een 
zoekt een grote boom uit, de ander graaft 
zich in.” 
Er zijn al twee tafels aanwezig in het huis, 
er zijn heel veel ingemaakte kasten. Kan de 
volgende bewoner eigenlijk zelf nog enkele 
kasten meebrengen en waar moeten die 
dan staan? Deprez lacht. “Als ik in dat bos in 

Rusland kom, ga ik ook niet mijn eigen bo-
men meenemen. Er zullen daar ter plaatse 
wel bomen zijn die me rust brengen of me 
inspireren. En als je een tentje meebrengt, 
zal je dat ook op de juiste manier plaatsen: 
de een wil een goed uitzicht, de ander wil 
het tentje onder de bomen opstellen, niet 
op een hellend terrein. Iedereen zal dat op 
de ‘juiste’, dus op zijn eigen manier doen. 
Je hoeft daarvoor geen architectuur gestu-
deerd te hebben. Om maar te zeggen: er 
is veel mogelijk, er zijn veel soorten bewo-

VERKEERD OP DE KOUTER
In het vorige nummer van Trends Style is in 
het verhaal over het Gentse luxevastgoedpro-
ject OneFiftyKouter een vergissing geslopen.  
Het was een private familiale holding die bij architect Glenn Sestig aanklopte om een nieuwe  
bestemming te geven aan het oude kantoorgebouw van het Fortis-complex op de Kouter.  
Dat in de tekst de naam Matexi opdook, is onvergeeflijk. Al zat Trends Style er, letterlijk  
bekeken, nu ook weer geen kilometers naast. Op krek hetzelfde plein in Gent ontwikkelt 
Matexi namelijk eveneens een prestigieus project onder de naam Kouterdreef.  
Hoe dan ook, onze welgemeende verontschuldigingen. 
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De schrijver 
die als een 
oppergod 
naar  
beneden 
kijkt, dat is 
een grapje.

Gang der Analogieën

Hôtel-Dieu

Cabinet de réflexion

Het leger rukt op

Profiel Hermans 
in de kroonlijsten


