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Deze zomer had ik last van een soort writers bloc.
Waarschijnlijk was het gewoon de warmte, al is die
in Noord-Europa nooit van een de-activerende hitte.
Misschien was ik deze zomer wel meer een Zweed
geworden dan me lief is, een soort tevreden groeps-
dier waar nog steeds goed voor gezorgd wordt op
allerlei manieren. Niet dat de Zweed zich over die
voortdurende verzorgingsstaat persé nationalistisch
uitlaat, integendeel, eerder zal hij zich verexcuseren
of zelfs beklagen dat hij in dit welvarende land
geboren en gevormd is waarvan de nog levende
generaties geen oorlog hebben meegemaakt en
waar babyboomers zich niet onderscheiden van
nakomende en voorafgaande generaties. En waar
een rechts-liberaal-conservatieve regering nog steeds
een traditioneel sociaal-democratische moraal
volgt. Ook al laat de welvaart misschien te wensen
over de laatste tijd, de parkeerplaatsen van de
Zweedse shopping malls (naar Amerikaans model)

staan nog steeds 7 dagen per week en 12 uur per
dag stampvol met auto’s. En in het bescheiden
Helsingborg wordt op dit moment gebouwd aan de
op drie na grootste IKEA-vestiging ter wereld. 

Peter Sloterdijk omschrijft in zijn Sferen trilogie
het kenmerkende verschijnsel dat hedendaagse
samenlevingen hun levensruimte ontwerpen door
elkaar mimetisch aan te steken met een manier van
leven. De Zweedse samenleving is een perfect 
voorbeeld van een moderne samenleving, waar
individueel comfort samengaat met collectieve 
verbondenheid. Ze neemt de vorm aan van een
horizontale “schuimstad” die over het uitgestrekte
land uitvloeit, en waar de Zweed ongestoord door
kan gaan met zijn comfortabele leven ondanks zijn
verontschuldigingen. De schoonheid van het land
ligt dan ook niet in deze alledaagse moderniteit.
Die valt te vinden in een verstilde weemoed en 
aandacht voor het natuurlijke leven, waar soms de

tijd stil lijkt te staan, maar ook in de literatuur en de
kunst waar vaak een duistere poëzie de stemming
bepaalt, die ook in de architectuur van Leverentz te
voelen is. En ook in de verhalen van Astrid Lindgren
die vreemd genoeg altijd gaan over afwijkende 
personen en hun bijzondere manier van leven. Het
consumentisme is in Zweden vooral een verdoving
om te ontkomen aan een werkelijk gevoelsleven.
Gemiddeld bezit men 30.000 dingen waar 30.000
verschillende emoties in opgesloten liggen. De mens
als ding. Nederland heeft de hoogste IKEA-dichtheid,
heb ik begrepen.

Architect Alex van de Beld is partner in Onix
architecten en startte enkele jaren geleden een 
filiaal in Zweden. In 2009 bericht hij over archi-
tectuur en opdrachtgeverschap in Scandinavië.
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