
Jullie werd in de uitnodiging voor deze feestelijke 
reünie iets van een blijvende herinnering in het 
vooruitzicht gesteld.
Dit zijn dan 85 bladen over thema’s op zoek naar 
betekenis in ons vak, dat helaas voor velen toch vooral 
bestaat uit het verkopen van uit zelfoverschatting 
ontstane bedenksels die soms aardig ogen maar toch 
eigenlijk zonder veel maatschappelijke betekenis zijn. 
Bij onze constante zoektocht naar architectuur die 
er toe doet waren jullie ooit betrokken en leverden 
direct of indirect een grotere of kleinere bijdrage en 
wisten vaak, misschien ongemerkt, een belangrijke en 
soms ook beslissende stap te zetten. Het is als bij de 
meeste doelpunten, mogelijk gemaakt door die juist 
geplaatste voorzet.

Dit is een bijeengeraapte verzameling nog onrijpe 
naast overrijpe onderwerpen die mij voorlopig van 
de straat houden, ‘wachtend’ op nadere uitwerking. 
Zolang voor mij geen rust dus.

Ook verouderde ideeën laten zich wellicht nog 
recyclen. Weggooien was nooit mijn sterkste punt, 
kan immers altijd nog.

Overigens, Pia Elia en Merel Miedema veel dank voor 
jullie onmisbare bijdrage bij het samenstellen van 
deze verzameling en ook Piet Gerards voor de fraaie 
uitnodigingskaart.
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Waterlooplein 211 in Amsterdam 
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From 17.00 hours on you are 

welcome. We are looking for-
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Ontwerp logo HH85: Piet Gerards

Deze verzameling is samengesteld voor de reünie op 8 juli 
2017 ter gelegenheid van Herman Hertzbergers 85ste ver-
jaardag en uitsluitend voor privégebruik.
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Kiezels
Alles brokkelt af en verkruimelt. Erosie is de natuurlijke weg 
die uiteindelijk alles uiteen doet vallen. Is een rotsformatie in 
zijn samenhang te zien als een zekere ordening bestaande uit 
lagen van verschillende samenstelling en kleur, dan is met het 
uiteenvallen die ordening verloren gegaan, dus gedegenereerd. 
Het zou energie kosten om er weer een nieuwe samenhang in 
terug te brengen zoals, behalve bij glas uit zand, gebeurt bij 
het maken van bakstenen uit rivierslib en met de productie 
van cement en beton. Zo is het uit elkaar vallen een verlies van 
energie en tegelijk een toename van wanorde (entropie).
Zoals een samenhang uiteen valt ligt een vergelijking met een 
collectief systeem dat uiteen valt in individuele eenheden 
voor de hand. Wat ooit misschien een machtige eenheid was 
vervalt tot ieder voor zich relatief machteloze delen: (g)ruis. 
De ordening, en daarmee de samenbindende energie is eruit 
verloren gegaan.

De eindeloze grijze massa’s stenen, afgerond afgeslepen, 
liggend waar het water ze gedeponeerd heeft als levenloze 
objecten. Ze liggen daar maar, onbetekenend, voor niets. Zo zou 
je je het heelal kunnen voorstellen, zinloos, doelloos, met kale 
planeten (die overigens dan nog de kracht hebben om elkaar op 
eerbiedige afstanden te houden). Totdat zorgvuldig spiedende 
ogen er één uitpikken die om een bepaalde rede aanspreekt. 

voor hen bedoelde boodschap betreft en dat ze religieuze 
gevoelens niet kunnen weerstaan?
De bijna volmaaktheid van sommige exemplaren is intrigerend, 
de natuur blijft verbazen en ontzag inboezemen. Overigens 
is er voor het fenomeen van deze zo fraai getekende vormen 
toch wel een voor de hand liggende verklaring. In brokstukken 
van een rotsformatie zullen de in die rots voorkomende lagen 
van andersoortige steen ook aanwezig zijn. Een in principe 
rechtkantig brokstuk is dan als het ware doorspekt met een 
laagje van een afwijkende kleur. En je hoeft geen wiskundige te 
zijn om in te zien dat wanneer die nu in het water door eindeloos 
over elkaar en over de bodem schuren afgeslepen worden tot 
een in principe meest aerodynamische vorm, dus zo afgerond 
mogelijk, dat een dergelijke afwijkende laag dan vanzelf tot een 
ronde of ovale tekening zal transformeren.

Onweerstaanbaar maar onverklaarbaar aangetrokken door de 
Côte d’Azur brachten ouders ons ooit naar het strand waar we 
gouden steentjes vonden, voor het oprapen. Ik was rijk met wat 
achteraf een aanslag van glimmer zou blijken te zijn en deze 
mondaine en platgelopen kust waar het altijd mooi weer is 
werd het beloofde land waar later bovendien de aanwezigheid 
van de er steeds terugkerende Le Corbusier als ook Picasso in 
de lucht bleef hangen.

Het steentje dat wij meenamen voor een bejaarde vrouw viel in 
ieder geval niet in goede aarde. Ze wist niet wat ze ermee aan 
moest. Vermoedelijk had ze zich voorgesteld een echt souvenir 
te krijgen, zo’n luidruchtige snuisterij waar toeristen uit verre 
landen mee thuiskomen.
Hoewel ze vaak niet op elkaar lijken zijn we geneigd ons niet te 
vermoeien met enig onderscheid. Toch zullen er op de aarde 
geen twee gelijkvormig of gelijk van tekening en kleur zijn. 
Identificatie van hun oorsprong met zoiets als een DNA-code 
lijkt dan ook uitgesloten, maar je weet nooit, en zo liet Aldo van 
Eyck op Kaap Vuurland gevonden kiezels achter in Alaska “om 
de archeologen op een dwaalspoor te brengen”.

In veel schilderijen van Le Corbusier en vooral in zijn 
wandschilderingen in de villa E1027 van Eileen Gray vinden 
we vaak extreem uitvergrote motieven van kiezels met hun 
uitgesproken betekening terug en waarvan de omtreksvormen 
tenslotte als uitsparingen ook in zijn architectuur terecht 
kwamen. Het nabije strandje van Roquebrune, zo opvallend rijk 
aan exemplaren met uitgesproken inspirerende vormen, was 
waar hij jaarlijks terugkwam en tenslotte in de zee het leven 
liet. De sobere cabanon, zowel als zijn werkhut, zijn van daaruit 
zichtbaar rechts van de recent vernieuwde schitterende villa 
van Eileen Gray en Jean Badovici. Hier aan deze ongeëvenaard 

andere manier hetzelfde. De enkelingen die eruit springen door 
een uitgesproken afwijkend uiterlijk mogen dan misschien een 
speciale inhoud suggereren, maar zoals ze met hun bijzondere 
vorm of tekening bepaalde verwachting over hun inhoud 
wekken, toch gewoon stenen blijven geeft ook de kwaliteit van 
de buitenkant van een gebouw geen enkele indicatie over wat 
er binnen te verwachten is. Het is een hardnekkig misverstand 
dat we architectuur blijven beoordelen op de buitenkant, als 
buitenstaanders, in het voorbijgaan. Een oordeel gebaseerd op 
het uiterlijk is slechts dan mogelijk wanneer dat uiterlijk alle 
eigenschappen van dat object weergeeft, zoals bijvoorbeeld 
een gebruiksvoorwerp zoals een bord, een glas of een lepel.

Waar wat ooit een eenheid was, tot autonome delen uiteen 
valt, worden die delen aan hun lot overgelaten en moeten 
ze zien als eenheden een bestaan te vinden. Wanneer je dit 
vertaalt naar de architectuur zie je de stad uiteengevallen 
in autonome objecten, van elkaar losgemaakt en allen op 
zichzelf staand, met zoveel mogelijk ruimte omgeven, elk om 
zoveel mogelijk aandacht vragend door zich van de anderen 
te (willen) onderscheiden - je bent er immers door gezien te 
worden. Wat wij zien als het paradigma ‘oude stad’, is een 
schijnbaar samenhangende stenen massa met erin gaten en 
geulen, terwijl een enkel object waarvan de hiërarchische 

Wat had die ene voor jou wat die anderen niet hadden? 
Ongetwijfeld een bepaalde vorm en een uitgesproken tekening 
die appelleerde aan iets in jou dat willekeurig lijkt maar dat toch 
niet kan zijn. Er moet een zekere herkenning zijn met iets in een 
beeldenverzameling in je hoofd die je nu juist doet vallen op die 
ene die bij jou een aangename sensatie teweeg bracht of een 
bepaald verlangen wist op te wekken. Al is er zeker ook nog een 
algemene maatstaf in het spel, tenminste cultureel bepaald, 
zoiets als uitzonderlijke gaafheid of niet te begrijpen en daarom 
onverwachte eigenschappen.

Door sommigen wordt je aangekeken met een perfect gevormd 
oog of zelfs meerdere vaak over elkaar getekende ogen. 
Andere lijken te zijn ingepakt met touwtjes. Wanneer zowel de 
vorm als de tekening goed gelukt zijn, dat wil zeggen zonder 
storende afwijkingen, treft je een object waarvan het moeilijk 
te geloven is dat het als een product van het toeval als speling 
van de natuur tot stand moet zijn gekomen. Het is moeilijk te 
begrijpen en dus te accepteren dat je zonder enige bedoeling 
geconfronteerd wordt met een zo ondubbelzinnig en duidelijk 
teken dat bovendien zonder twijfel aan jou als toevallige vinder 
moest toevallen. Is het zo onredelijk als dat bij velen de neiging 
oproept om aan te nemen dat het hier inderdaad een nu juist 

Weliswaar niet met goud maar misschien nog sterker 
verlokkend waren de groene steentjes, fluweel- en huidachtig, 
wonderlijk lichtdoorlatend en schijnbaar organisch. De gouden 
heb ik na die ene keer niet meer teruggezien, maar de groene 
zijn ook nu, 75 jaar later, nog steeds vooral door hun dubbele 
lichtheid, onweerstaanbaar. Hoe is het mogelijk dat klotsend 
water, wanneer dat de tijd krijgt, zoveel glasscherven van hun 
agressieve scherpe snijkanten weet te ontdoen, ze hun hardheid 
weet te ontnemen om ze een wonderbaarlijke mildheid en 
lichtheid te bezorgen. Al dat glas wis en zeker afkomstig van 
wijnflessen was weer gemaakt van zand, hetzelfde waarin ze als 
scherven weer terugkeerden. Je zou er weer opnieuw flessen 
van kunnen maken, al gaat dat niet zonder weer vuur en dus 
weer energie. 

Kiezels, onbetekenend maar handzaam product van slijtage 
van de aarde, speelde voor velen een rol. Van Klein Duimpje 
tot Kafka die er één cadeau gaf aan zijn vriend Max Brod, 
omdat dat door zijn onbelangrijkheid niet kon veranderen en 
bederven. “En wanneer je het verliest vind je hem terug op het 
eerste het beste grindpad omdat het nu eenmaal de eerste de 
beste steen is.” De reactie van Max Brod vernemen we niet, 
maar hun vriendschap moet in ieder geval groot geweest zijn. 

schitterende verschijning op deze bijzondere plek aan de kust 
kun je zien waar de moderne architectuur voor stond, maar pas 
een bezoek ontvouwt ervan de binnenruimte met zijn uitzicht  
en verklaart de bedoeling die zich van buitenaf nog slechts laat 
raden. Wanneer Eileen Gray aan iemand schatplichtig was, dan 
aan Rietveld. Maar de relatie met Le Corbusier blijft onduidelijk. 
Die kwam pas veel later naar die plek en hij moet wel behoorlijk 
jaloers geweest zijn toen hij het met zijn wandschilderingen 
(volgens het verhaal ongevraagd) als merktekens zich als het 
ware probeerde toe te eigenen.

Er is dan misschien geen enkele overeenkomst tussen een door 
de zee op het land neergelegde hoop stenen en een moderne 
stad, maar door de onmacht van degenen die de stad zouden 
moeten ordenen, en door de overmacht van investeerders en 
alle anderen die vestigingen initiëren is er toch een visuele 
verwantschap te onderkennen. Beide tonen eenzelfde 
chaotisch beeld, als een verzameling geïsoleerde objecten die 
geen enkele relatie met elkaar hebben.
Evenzo tonen al die autonome eigenzinnig gevormde dan wel 
volgens eenheidsprincipes min of meer op elkaar lijkende maar 
niets met elkaar hebbende bouweenheden in bepaalde opzicht 
op kiezels, allemaal op dezelfde manier anders dan wel op 

superioriteit tot uiting gebracht moest worden daartoe als 
vrijstaande autonoom object een speciale monumentaliteit 
kreeg toegedeeld: de kerk, het stadhuis.

Het gaat hier nu niet om de geschiedenis van de stedenbouw 
en dus ook niet om de oorzaken van dit proces maar om het 
fenomeen dat de steden als samenhangende stenenmassa 
door de eeuwen heen steeds verder gedesintegreerd zijn 
en hoe langer hoe meer vervielen tot vrijstaande autonome 
elementen.
In het oude stadsprincipe werd onderscheid tussen de 
verschillende gebouwen tot uitdrukking gebracht uitsluitend 
in de voorgevel, die zonder daartoe van de rooilijn te hoeven 
afwijken blijkbaar toch nog voldoende mogelijkheden vond 
om een eigen gezicht te tonen. Nu percelen niet meer 
straatwanden vormen, maar als autonome terreinen worden 
uitgegeven en het nog slechts bij grote uitzondering lukt om 
daar een samenhang in aan te brengen, komt alle nadruk te 
liggen op elk van de gebouwen die zich allen als interessante 
objecten moeten manifesteren. Op zijn gunstigst leidt dat tot 
een bonte verzameling van contrasterende objecten zonder 
bewust gevormde betekenisvolle tussenruimten waar je altijd 
buitenstaander bent.

Kiezels

Daar liggen godvergeten zonbeschenen stenen heet te worden, af te koelen.
Geen mens, geen dier om het te voelen.

Alleen wij, nu even.
Judith Herzberg (“Bergmeer” uit Zeepost, 1963)

Villa E-1027, Roquebrune-Cap-Martin, Frankrijk, Eileen Gray 
(1926-29)

Muurschildering Le Corbusier in E-1027
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Vissers moeten zich een weg banen naar hun steigers die als 
vingers in het open water hen zo ver mogelijk in zee brengen. 
Met de geringste middelen moest een enigszins veilig pad 
worden gemarkeerd over deze onbegaanbare wereld van 
giga betonblokken met daartussen onheilspellende spleten als 

Barcelona 1996

slordig gestorte versterking van dit kustgedeelte.  Met een rijke 
vangst in het vooruitzicht wordt deze riskante tocht steeds weer 
getrotseerd over een pad, uitgezet met de meest elementaire 
middelen, meer aangeduid dan getraceerd en daarmee in 
principe begaanbaar en zo dus toegankelijk.
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Aan bewoonbaar gaat begaanbaarheid vooraf. Wat ooit 
ongerept moet zijn geweest werd ontsloten en zo toegankelijk 
gemaakt om als leefgebied te worden gecultiveerd. Voor 
onderlinge contacten, uitwisseling van personen, goederen 
en gedachten worden vestigingsgebieden verbonden en 
daartoe ten opzichte van elkaar toegankelijk gemaakt. Waar 
het over begaanbaarheid gaat, delen we hoogteverschillen 
op in horizontale plateaus of treden, aangepast aan 
afgemeten schreden en zo onze fysieke voorwaarden 
volgend.

Architectuur begint met het horizontale vlak. Anders dan 
alle levende wezens die de zwaartekracht weten te trotseren 
en in principe in vrijheid kunnen gaan en staan zijn levenloze 
dingen die dus geen verzet kennen onderworpen aan die 
richtinggevende dwang die hun beweging bepaalt totdat 
ze gevangen in een oneffenheid tot stilstand gekomen 
zijn. Uitsluitend op een horizontaal vlak is elk ding vrij om 
geplaatst en verplaatst te worden, zonder beïnvloeding van 
de zwaartekracht. Hoewel wij ons dus ook op een schuin 
vlak overeind weten te houden is het de horizontaliteit die 
uiteindelijk evenwicht en daarmee de rust brengt die aan 
elke verblijfsplaats eigen moet zijn.

Ons bestaan speelt zich ruimtelijk gezien af in het 
spanningsveld van de zwaartekracht als gebiedende 
verticaal die ons op onze plaats wil houden en de lonkende 
horizon van de vrijheid en de toekomst; twee factoren 
als overtuigende uitgangspunten van onze ruimtelijke 
ervaring als ook voor de constructies van vloeren, muren en 
kolommen. De verticale as is statisch en kent het verschil 
tussen zwaar en licht (maar ook licht en donker) alsmede 
gelijktijdigheid en samenklank en dus harmonie en daarmee 
ook hiërarchie, terwijl de horizontaal dynamisch van aard 
is en opeenvolging in de tijd, het verhaal en daarmee 
(voor)uitzicht geeft. Zoals voor landschapsschilders maar 
ook voor vliegeniers de horizon als lijn de basis is, die hun 
wereld in evenwicht houdt, is voor ons het horizontale vlak 
uitgangspunt van elke verblijfsplaats.

Begaanbaar, bewoonbaar

pag 3 en 4: Visplekken in Barçelona, Spanje

pag 5: Trap van zakken cacaobonen, West Afrika / Brug van touw, 
Qeswachaka, Peru / Trap Machu Picchu, Peru (1440) / Trap Bussaré, 
Italië / Open goudmijn, Centraal Afrikaanse Republiek / Rijstvelden, 
Azië
pag 6: De Kunsthal, Rotterdam, Rem Koolhaas / “Les derniers jours 
du cubsime”, Seillaus, Var, Frankrijk, Johan van der Keuken (1978)
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De tafel is het elementaire horizontale vlak en plek bij 
uitstek.
Anders dan een plek als verdiepte omheinde of omvatte 
ruimte-eenheid die bij elkaar houdt werkt een tafel als 
aantrekkend en concentrerend centrum van aandacht. Elk 
in afmetingen gelimiteerd horizontaal vlak is in potentie, al 
is het tijdelijk, een tafel en territorium dat mensen en ook 
hun dingen bij elkaar houdt.
Het definieert een elementair eiland dat aanzet tot een 
bepaalde ordening voor één of samen, losgemaakt van zijn 
aandachtvragende omgeving.
Rondom de tafel wordt het gezin bevestigd als symbool 
wanneer bij het avondmaal allen verenigd zijn, maar ook 
waar het geloof wordt beleden, of de samenzweerders hun 
complot smeden.
Steeds helpt een lichtbron bij het concentreren van de 
aandacht die door het witte tafelkleed gereflecteerd de tafel 
doet oplichten en zo als speelveld definieert en de daarmee 
contrasterende omgeving als achtergrond doet terugwijken.

Zoals bij uitstek in een gemeenschappelijke maaltijd 
de eenheid van een gezin tot uiting komt is het laatste 
avondmaal in de christelijke traditie het symbool van een 
hoogtepunt van de uiteindelijke verbondenheid en de 
ruimtelijke uitdrukking daarvan. Voor schilders was dit 
steeds weer een geliefd onderwerp. Een technisch probleem 
daarbij binnen de beperking van het nu eenmaal platte vlak 
van het schilderij was dat teneinde het gehele gezelschap 
frontaal af te beelden slechts één zijde van de tafel gebruikt 
kon worden en dus de voorkant van het tafelkleed een groot 
leeg vlak dreigt te blijven dat vraagt om een invulling. Door 
het weergeven van de plooien die suggereren dat het kleed 
ooit schoongewassen, misschien gesteven en opgevouwen 
op een plank in de kast moet hebben gelegen doet een 
huiselijkheid zijn intrede in dit zo verheven bedoelde 
tafereel en ontstaat een vaag vermoeden van vrouwelijke 
invloed in dit toch zo uitsluitend mannelijke gezelschap. 
De opdeling van dit grote witte vlak in delen voor de 
beschouwer herleidbaar tot zijn gewone wereld relativeren 
de verhevenheid van het unieke moment dat het schilderij 
weergeeft tot de praktijk van de dagelijkse werkelijkheid 
die zich constant blijft herhalen. Je zou dit menselijke maat 
kunnen noemen waarmee wij onze ruimte behapbaar en 
dus overzichtelijk maken met een geledende regelmaat als 
maatstrepen, zoals de maat in de muziek de tijd indeelt en 
zo voelbaar maakt.

Tafels

“Het laatste Avondmaal”, Philippe de Champagne (1652)

pag 7: Notre Dame du Haut, Ronchamp, Frankrijk, Le Corbusier 
/ Drogen oogst, Kameroen / Tafel, foto: Johan van der Keuken / 
Studentenhuis Weesperstraat, Amsterdam (1959-66)
pag 8: Leeszaal Bibliothèque National, Parijs, Frankrijk, Henri 
Labrouste (1842-50) / Badhuis Gellért Boedapest, Hongarije

pag 9: “The Conspiracy of Claudius Civilis”, Rembrandt (1661–62) 
/ “De Aardappeleters”, Vincent van Gogh (1885) / “Het laatste 
Avondmaal”, Philippe de Champagne (1652) / Straateters, Parijs
pag 10: Huis in Floriac, Bordeaux, OMA (1998) / Boomtafel, Bussaré, 
Italië
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Een grote ongelede ruimte zonder objecten en zonder andere 
aanleiding tot differentiatie werkt vooral waar de aandacht 
centraal gericht is zoals in religieuze ruimten maar zo ook 
disco’s waar in principe iedereen met hetzelfde bezig is en er zo 
een grote gelijkgestemdheid heerst.
Wanneer verschillende groepen of individuen naast elkaar 
met hun eigen dingen bezig zijn, dus wel bij elkaar maar 
niet met elkaar, vraagt dat erom de ruimte zo te organiseren 
dat onafhankelijk van elkaar meerdere centra van aandacht 
mogelijk worden.

We moeten een ruimte steeds zo geleden, dat plekken gevormd 
worden die zich als ruimtelijke eenheden door hun afmetingen 
en een zekere mate van afperking aanbieden als plekken voor 
afzonderlijke activiteiten en de concentratie waaraan daarbij 
behoefte is.
Het gaat hier dus om de ruimtelijke begeleiding van een 
complex patroon van relaties van individuen, kleinere en 
grotere groepen naast elkaar en toch zonder elkaar te hinderen, 

Plek en geleding

waardoor in één ruimte meerdere onafhankelijke plekken als 
centra van aandacht mogelijk worden.

De aard van de ruimtelijke geleding bepaalt in sterke mate de 
geschiktheid voor gebruik door enkelvoudige, grotere groepen, 
dan wel voor een meervoud van kleinere groepen. Hoe meer 
geleding, hoe meer centra van aandacht er kunnen ontstaan en 
hoe meer dit individualiserend werkt; dat wil zeggen dat er zich 
gelijktijdig meer activiteiten onafhankelijk van elkaar kunnen 
afspelen.

“De aard van de ruimtelijke geleding bepaalt in sterke mate de 
geschiktheid voor gebruik door enkelvoudige, grotere groepen, 
dan wel voor een meervoud van kleinere groepen. Hoe meer 
geleding, hoe meer centra van aandacht er kunnen ontstaan en 
hoe meer dit individualiserend werkt; dat wil zeggen dat er zich 
gelijktijdig meer activiteiten onafhankelijk van elkaar kunnen 
afspelen.”
(Uit: Ruimte maken, ruimte laten, blz 194)

Geleding is de ruimte op zo werkzaam mogelijke maat 
brengen en zorgt daarmee voor capaciteitsvergroting 
door meer bevattend vermogen, zo dat die ruimte 
intensiever gebruikt kan worden voor een grotere variëteit 
van verschillend gerichte aandacht gelijktijdig. Daarbij 
moeten we ons beperken tot uitsluitend die elementaire 
onveranderlijke condities die dus onafhankelijk van de aard 
van de activiteiten steeds gelden en dus niet toegesneden 
op specifieke functies die vrijwel altijd veranderlijk zijn.
Om ieders vrijheden te bemeten en ten opzichte van 
elkaar te bepalen gaat het erom te zorgen voor een zekere 
territoriale duidelijkheid door middel van ruimtelijke 
elementen, maar het gaat dan altijd om ingrepen die de 
ruimte in zijn grootste afmetingen intact laten en dus weten 
te zorgen voor als het ware psychologische meer dan fysieke 
afscheidingen die ook bij verandering van gebruik actueel 
zullen blijven.

pag 11: Uitbreiding Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (2004-09)
pag 12: Centraal Beheer, Apeldoorn (1968-72) /  Parque Güell, Antoni 
Gaudí (1900-1914) 

Pag 13: Montessori College, Nijmegen, clipL2R interieurarchitecten 
/ Maison de la Culture, Firminy, Le Corbusier (1961-1965) / MFC  
De Omnibus, Arnhem (2007-2015) / idem / Spilcentrum Waterrijk, 
Eindhoven (2007-11) / School, Burkina Fasso, Diébédo Francis Kéré 
/ MFC  De Omnibus, Arnhem (2007-2015) / idem / Sint Pietersplein, 
Rome (1656-67) / MFC  De Omnibus, Arnhem (2007-2015) / Mekka, 
Saudi-Arabië / Hakka woonhuizen, Fujian, China / Epidauros, 
Griekenland / De Koperwiek, Venlo, Akelei Hertzberger (1995-97) / 
BasketBar, Utrecht, NL Architects (2000-03)
Pag 14: Lagere Montessorischool, Delft (1960-66) / Rockefeller Plaza, 
New York, USA

Pag 15: Ventimiglia, Italië / Montessori Basisschool De Eilanden, 
Amsterdam (1996-2002) / idem / Apolloscholen, Amsterdam (1980-
83) / Lagere Montessorischool, Delft, 1960-66 / Basis en middelbare 
school Raffaello, Rome, Italië (2005-12) / idem 
Pag 16: Lagere Montessorischool, Delft (1960-66)

Pag 17: Spilcentrum Waterrijk, Eindhoven (2007-11)

werkplekken Centraal Beheer, Apeldoorn (1968-72) standaard klaslokaal / gearticuleerd klaslokaal Parque Güell, Antoni Gaudí (1900-1914)
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“Alle mensen maken dagelijks gebruik van potten, pannen, 
kommen en borden voor het bereiden, bewaren en nuttigen 
van hun eten en drinken. Al deze concaaf gevormde 
artefacten zijn van alle tijden en komen overal voor in 
alle van plek tot plek beschikbare materialen, zoals die 
afhankelijk van plaatselijke technieken en tradities in een 
oneindige variatie van vormen worden geproduceerd en 
gedecoreerd.
Hoe verschillend van karakter ook, steeds gaat het om 
een vorm van omvattend en bevattend vermogen, om te 
kunnen bijeenhouden en bewaren wat anders uiteen zou 
vallen, versnipperen of wegvloeien. Zo zijn al deze uitingen, 
verschillend als ze zijn, te zien als interpretaties van een 
gemeenschappelijk principe dat is terug te voeren tot een 
elementaire menselijke behoefte die, in het groot, ook de 
architectuur mede bepaalt.”
(Uit: Architectuur en Structuralisme, pag 124)

Bevattend, omvattend

pag 19: ‘Melkmeisjes’: Mopti, Mali / Johannes Vermeer, Rijksmuseum 
Amsterdam (1658)
pag 20: Gebouwencomplex voor bejaarden De Drie Hoven, 
Amsterdam (1964-74) / Lagere Montessorischool, Delft (1960-66) 
/ Houten schaal, Aua en Wuvulu eilanden, Papoea-Nieuw-Guinea / 
idem / Melkverkoopsters in rivier, Mali
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De volgende FORUM nummers werden door ons gemaakt:

nr. 7 - 1959 Het verhaal van een andere gedachte
nr. 8 - 1959  Drempel en ontmoeting
nr. 12 - 1959/60  Dag en Nacht
nr. 3 - 1959/60  Raam en Deur
nr. 9 - 1959  5 projecten (1)
nr. 1 - 1960  5 projecten (2)
nr. 2 - 1960/61 Vorming
nr. 4 - 1960/61 Re actie
nr. 5 - 1960/61  3x het andere wonen
nr. 6/7 - 1960/61     De milde raderen van de reciprociteit
  (Weeshuis van Eyck)
nr 8 - 1960/61  3x het andere wonen
nr 1 - 1962  Duiker (Zonnestraal)
nr 2 - 1962  De anonieme opdrachtgever / Split
nr 3 - 1962  Pueblo’s / Flexibilteit en polyvalentie
nr 4 - 1962  Van stoep tot stad
nr 5 - 1962  3x het andere wonen
nr 1 - 1963  Prix de Rome ‘62 (J. van Stigt, P. Blom)
nr 2 - 1963  Bakema nummer
nr 3 - 1963  The idea of a town (Joseph Rickwert)
juli - 1967  Dogon, Studentenplannen, Joost van    
  Roojen

Het laatste, nagekomen nummer, bevat al het materiaal dat nog ‘lag 
te wachten op publicatie’ toen de redactie werd gewisseld.

Forum nr 1, pag 1, 1959

Artikelen geschreven door Herman Hertzberger in FORUM:

nr. 8 - 1959  luciferdoosjes
nr. 1 - 1960  redactionele inleiding
nr. 2 - 1960/61 weten en geweten
nr. 4 - 1960/61 verschraalde helderheid
nr. 5 - 1960/61  redactionele inleiding
nr 8 - 1960/61  naar een verticale woonbuurt
nr 3 - 1962  flexibililteit en polyvalentie
juli - 1967  een studie in configuratie
  de wederkerigheid van vorm en programma
  identiteit
  Studentenhuis Weesperstraat Amsterdam



23
85 Gerard Doustraat 220 

1073 xb Amsterdam
Postbus 74665
1070 br Amsterdam
t +31 (0)20 676 58 88
f +31 (0)20 673 55 10
office@ahh.nl
www.ahh.nl
abn-amro 
nl11 abna 0548 7154 91
btw nl 808776605b01
kvk 34121669

Directie
ir. Patrick Fransen
ir. Laurens Jan ten Kate
prof. dr. ir. 
Herman Hertzberger
Projectleiding
Geert Mol
ir. Jeroen Baijens
ir. Jop Voorn
ir. Maartje Nuij
ir. Freke Schalken
Harm Freymuth march
ir. Ilse Bakker
Secretariaat
Pia Elia 
Communicatie
Barbara van Santen ma

Stephanie Lama march
Maquettes
Marijke Teijsse-Braat
Financiële administratie
Niels Hessels

Hermans 85e verjaardag op 6 juli is  
voor ons aanleiding je uit te nodigen 
voor een feestelijke bijeenkomst. 
Deze zal plaatsvinden in de 
Academie van Bouwkunst,  
Waterlooplein 211 te Amsterdam  
op zaterdag 8 juli 2017. 
Vanaf 17.00 uur ben je van harte welkom. 
We ontmoeten je dan graag.
AHH Herman’s 85th birthday on July 6 

is for us an excellent occasion to 

invite you to a festive get-together. 

This will take place at the  

Academie van Bouwkunst, 

Waterlooplein 211 in Amsterdam 

on Saturday July 8, 2017.  

From 17.00 hours on you are 

welcome. We are looking for-

ward to meeting you.

fo
ru

m
Forum voor architectuur en beeldende kunsten was een 
tweemaandelijkse uitgave van het Genootschap “Architectura et 
Amicitia”, een tamelijk conservatief gezelschap dat hoofdzakelijk 
aan zijn tijdschrift enige bekendheid ontleende. Door een soort 
paleisrevolutie kwam het in 1959 onder redactie van Aldo van 
Eyck, Jaap Bakema, Dick Apon, Gert Boon, Herman Hertzberger 
met kunsthistoricus Joop Hardy en Jurriaan Schrofer als grafisch 
vormgever. 
Tijdens deze periode, die te beschouwen is als een afgerond 
geheel, hield het zich niet, zoals elk ander tijdschrift normaliter, 
bezig met de actuele projecten om bij uitzondering met 
een zogeheten themanummer te komen, maar bestond het 
uitsluitend uit themanummers. In feite is dus iedere aflevering 
een op zichzelf staande verhandeling over een bepaald 
aspect van wat tezamen genomen als een architectuurvisie 
is te beschouwen. Behoudens enkele uitzonderingen zijn 
ook alle teksten van de redactie. Het redactionele gedeelte 
werd door Schrofer consequent ingekaderd binnen zwarte 
bladen waarmee actualiteiten en advertenties werden 
buitengesloten. Zo waren er nummers als “raam en deur”, 
“drempel en ontmoeting”, “dag en nacht”, afgewisseld met 

een samenvatting van het gedachtegoed van Team X in grafisch 
nadrukkelijke ritmiek van citaten en door Aldo van Eyck 
becommentarieerd. 
Het “verhaal van een andere gedachte”, gepresenteerd als 
een beknopt verslag van het verhaal van Team X, was in feite 
een vertoog over een inclusieve architectuur met de architect 
zonder reserve als kunstenaar. 
Aldo van Eyck zette zich in voor al die kwaliteiten die door 
de overheersende administratief-rationele houding aan 
de architect onthouden werden. Hij legde als geen andere 
architect (misschien dan met uitzondering van Le Corbusier) 
de verbinding met de beeldende kunsten als wegbereiders 
van de moderniteit. Zij waren het immers die afstand wisten te 
nemen van de oude hiërarchische structuren om alle aspecten 
van de menselijkheid in een onafzienbare gelijkwaardigheid te 
verenigen. Dat daarbij de nadruk vooral op stedenbouwkundige 
ontwikkelingen kwam te liggen kan niet verbazen. Het mag 
immers duidelijk zijn dat juist in de woningbouw de grootste 
maatschappelijke uitdaging lag. En nadat door CIAM met de 
Charte d’Athènes de straat als “rue corridor” was doodverklaard 
werd door Team X (in Dubrovnik in 1956 door Candilis) de 

een extra nadruk kan verlenen. Hij wist een zin met grafische 
middelen tot een uitroep of een oproep aan te zetten en daarbij 
het provocatieve gebruik van associatieve beelden in dialoog 
met de teksten. Dit mag vandaag dan misschien vanzelf spreken 
maar was toendertijd zeker voor een architectuurblad nieuw.
Daarnaast opende Joop Hardy, oorspronkelijk man van 
kunstgeschiedenis en veel te onbekend door te weinig 
publicaties, zijn onmetelijke beeldarchief met voorbeelden 
rond de hele wereld als een “musée imaginaire”. 
Hardy, met zijn dandyachtige verfijnde gevoel en zijn precisie 
in het onderscheid van kwaliteiten, was een ideale partner 
voor Van Eyck en zij moeten heel wat uitgewisseld hebben, 
eerder, op hun wekelijkse gezamenlijke treinreis naar Enschede 
waar ze toen beide les gaven aan de Kunstacademie, het AKI. 
Hardy, opgeleid in Wenen onder nazaten van de Secession en 
later hoogleraar aan de TU in Delft, werd door de toendertijd 
heersende marxistische stroming verguisd. Hij werd gezien als 
burgerlijk terwijl hij als geen ander een schoonheidsgevoel, 
ooit voor uitsluitend de hoogste klassen weggelegd, juist 
toegankelijk wist te maken voor iedereen, maar het is wel zeker 
dat ook Aldo van Eyck hiervan de vruchten heeft geplukt. Het 

nadrukkelijk aanwezig was. Een man van veel woorden maar ook 
veel daden. Zijn energie was tomeloos en hij kon organiseren 
zoals hij met J. van den Broek liet zien, zijn overigens naast 
hem toch wel onderschatte partner, met hun in die tijd reeds 
meer dan honderd medewerkers tellende bureau waar wij toen 
tamelijk cynisch over spraken. Hij was de enige die zich stipt 
hield aan elke gemaakte afspraak over het leveren van een tekst 
op een bepaalde datum. Voor hem was schrijven als spreken 
en zijn teksten werden door de anderen dan ook meestal niet 
overgewaardeerd, al dorst niemand er ook echt kritiek op te 
leveren.
Bij Bakema was alles groter en bij hem lag de nadruk meer op 
stedenbouwkundige configuraties die ook in het ene na het 
andere project gerealiseerd werden, anders dan de door Van 
Eyck zo bewonderde visioenen van Blom.
Het was overigens vooral Bakema die steeds weer benadrukte 
welke rol architectuur speelt bij het verkeer tussen mensen 
onderling. Hij had een scherp opmerkingsvermogen, vooral 
waar het de thema’s betrof die voor hem prioriteit hadden 
was hij altijd op fanatieke wijze geëngageerd. Hij komt binnen 
en alvorens iemand ook maar te groeten is hij al bezig ons 

zogeheten projectennummers, gewijd aan voorbeelden van 
plannen waar de gestelde principes in praktijk waren gebracht 
en waarbij ook opmerkelijk veelvuldig studentenplannen 
werden getoond. Door architecten ter publicatie ingezonden 
werk, zoals dat altijd de gewoonte geweest was, werd tot hun 
verbazing en ook irritatie niet meer geaccepteerd nadat in een 
vaak meedogenloze discussie was vastgesteld dat ze dus niet 
voldeden aan de gestelde standaard. 
Nog maar net afgestudeerd aan de TU (toen nog Technische 
Hogeschool) in Delft vroeg Aldo van Eyck me, als jongere 
architect, in de redactie van dit vernieuwde Forum.
Tot dan toe mocht de Nederlandse CIAM-groep door de jaren 
enkele nummers maken, maar nu dus een geheel nieuwe 
redactie vormen waarin alleen Gerd Boon, een zeker niet 
onverdienstelijke architect die voor de oude redactie de 
grafische vormgeving verzorgde overbleef.
Het eerste nummer van deze door Aldo van Eyck en Jacob 
Bakema gedomineerde nieuwe redactie was een bijzondere 
collage van thema’s die Team X in de laatste CIAM bijeenkomsten 
had ingebracht. Dit “verhaal van een andere gedachte” vormde 

overmaat aan leegte waarmee ieder en alles buitengesloten 
werd als “l’espace corridor” veroordeeld. 
Het verhaal eindigde dan ook met studieplannen van Piet 
Blom, de zo getalenteerde leerling van Van Eyck en door hem 
bewonderd, die daarmee uitdrukking gaf aan zijn overtuiging 
dat daar met opnieuw de aandacht voor het ‘interieur’ van de 
stad een richting voor de toekomst van de architectuur werd 
ingeluid.
Voor het tweede nummer “Drempel en Ontmoeting” werd ik 
uitgedaagd om dit thema aan de hand van voorbeelden toe 
te lichten. Toen de buitensporig grote tafel in het atelier van 
graficus Jurriaan Schrofer vol lag met beelden werd het stil 
en toen Schrofer vroeg of ik dat ook niet misschien op een 
compactere manier zou kunnen samenvatten kwam ik met het 
idee van luciferdoosjes wat meteen met zoveel enthousiasme 
werd beantwoord dat daaraan niet meer te ontkomen viel. 
Schrofer, in de redactie opgenomen niet om een resultaat vorm 
te geven maar meedenkend vanuit het eerste concept van 
ieder thema, drukte een aanzienlijk stempel door aan te tonen 
hoe zeer de vorm waarin je een boodschap brengt daaraan 

was ook Hardy die de dichter Lucebert wist te bewegen een 
tekst te schrijven voor het “Dag en Nacht” nummer, cruciaal 
voor het “verhaal van een andere gedachte”. Dat als noodgreep 
toen om nooit geheel opgehelderde redenen Aldo van Eyck het 
uiteindelijk liet afweten. Maar de tekst van Lucebert, hoe mooi 
ook, was als appèl althans voor nuchtere architecten wellicht 
weinig concreet. Het was uiteindelijk de keuze van de plaatjes 
uit het onuitputtelijke “musée imaginaire” van Hardy die de 
bedoeling alsnog deed overkomen.
Later in het Forumnummer met de opleiding tot architect 
als thema schreef Hardy de tekst “De architect als dichter”, 
een aansporing om bij het ontwerpen te ontkomen aan de 
beperking van het gebruikelijke jargon en om ook rekening te 
houden met het oneindige scala van factoren en gevoelens die 
in onze hoofden meespelen en die ook deel uitmaken van onze 
omgeving en daarom ook in de vormgeving daarvan betrokken 
zouden moeten worden. Hardy wist als geen ander de idee 
kwaliteit inhoud te geven en bewust te maken van maatstaven 
daarvoor.
Naast Aldo van Eyck was het verder Jaap Bakema die steeds 

deelachtig te maken van zijn meest recente ontdekking in een 
stadje waar hij zojuist vandaan kwam, waar de straten en de 
huizen van dezelfde steen gemaakt waren, wat natuurlijk als 
een fenomeen kan worden gezien, al was het maar omdat 
daarmee als het ware de scheiding tussen openbaar en privé 
werd ontkend.
Beide, Van Eyck en Bakema waren absolute fanatici die hun 
gedachten geen ogenblik konden dimmen en zo waren ze aan 
elkaar gewaagd, al zaten ze elkaar voortdurend in de haren 
zolang het de besloten kring betrof. In groter gezelschap waren 
ze altijd volstrekt solidair. Geen van beide lieten het toe om 
tegengesproken te worden, maar terwijl Van Eyck daar direct 
door werd aangezet tot een discussie waarbij tot aan de onderste 
steen werd doorgewroet liep je bij Bakema de kans dat hij soms 
pas jaren later op de betreffende onenigheid onverwacht met 
een dodelijke steek terugkwam. Overigens was juist hij het die 
steeds de sociale implicatie als argument in de discussie bracht. 
En ook was hij het steeds weer die dreigende vuurtjes waar 
gemoederen te hoog opliepen wist te doven. 
Bakema ging altijd eerder weg, hij moest immers nog terugrijden 

forum

“Gisteren” vs “Morgen”, Piet Blom, Forum 5, 1960-61 Studie woonbuurt in luciferdoosjes, “willekeurig”, Forum 2, 1959 Studie woonbuurt in luciferdoosjes, “gestructureerd”, Forum 5, 1962 “De Ark van Noach”, Piet Blom (1961)
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naar Rotterdam. Dan had Van Eyck vrij spel om ons alsnog van 
zijn gelijk te overtuigen.
Naast de voortdurende verhitte polemiek was er aan tafel ook 
de aanwezigheid van Dick Apon die zijn mening meestal uitte 
door een veelzeggend zwijgen, met een vaak relativerende 
werking. Apon kon een uur te laat verschijnen en zonder één 
woord van excuus of uitleg neerstrijken met een blik alsof hij er 
al die tijd al bij was geweest. Hij werd overigens door studenten 
op handen gedragen zoals hij, in tegenstelling tot zovele andere 
bevlogen docenten, hen uitvoerig aan het woord liet en aan zijn 
blik voldoende had om zijn mening over te brengen.
Iedere dinsdagavond kwamen we bij elkaar, zonder 
uitzondering. Elk werk door iemand voor eventuele publicatie 
ingebracht werd gefileerd tot op het bot en meestal terzijde 
geschoven. Het tijdschrift waar het per slot om begonnen was 
leek uiteindelijk slechts bijzaak, meer aanleiding dan doel van 
onze samenkomst. Met steevast de volgende dag de uitgever 
aan de telefoon of we het eens geworden waren over de inhoud 
van het volgende nummer waarop hij wanhopig zat te wachten 
omdat voortdurend adverteerders dreigden af te haken 
waarmee dan de financiële grondslag zou wegvallen. 

Hoewel intussen meerdere publicaties over Duiker verschenen 
kun je stellen dat deze drie Forumnummers tot op heden nog 
steeds onontbeerlijk zijn om deze bijzondere architect te leren 
kennen. Anders dan over Rietveld wachten we nog steeds op 
een zo compleet mogelijk overzicht van zijn werk.

Van de architecten die elkaar vonden bij de voorbereiding 
van het tiende congres van CIAM met hun kritiek speelden 
naast de Smithsons, De Carlo, Candilis, Woods en anderen 
Van Eyck en Bakema een voortrekkersrol. They “pleaded 
for a ‘culture of determined relationships’ that would more 
accurately characterize the twentieth century’s consciousness 
as expressed by both avant-garde art and science” (Hans van 
Dijk Team 10, blz 83) Maar overigens niet alleen de culturele 
achtergrond van Van Eyck met zijn zoveel bredere kijk op wat 
hij als de mogelijkheden en de taak van architectuur zag, maar 
zeker ook  Hardy met zijn onmetelijke wereld van associaties, 
bracht ‘Forum’ op het veel meer antropologische plan dat 
abstracte discussies over verkeerstoename en scheiding van 
functies de stedenbouw terugbracht naar straat en plein en 
de architectuur naar deur en raam. Dus dichter bij huis. Zij 

architect daadwerkelijk in datzelfde Dogongebied een groot 
aantal gebouwen, vooral scholen, realiseerde en daarmee 
in return verzilverde met wat wij aan bouwtechniek en de 
middelen daarvoor konden bieden.
Intussen kwam deze ‘andere gedachte’, teruggaand op wat 
we de wezenlijke en elementaire grondslagen van het wonen 
zouden kunnen noemen bij de lezers van Forum maar zeer 
gebrekkig over. Ging deze wereld zo ver van ons bed werkelijk 
ook ons aan? En wat zouden wij daarmee moeten?
Deze andere gedachte werd dan ook met terughoudendheid 
beantwoord. De architectuurscene, hermetisch verdeeld in 
modern en behoudend, het ene kamp zich beroepend op een 
onzichtbare toekomst, het andere op een ongezien verleden, 
beide met redelijke bedoelingen en matige resultaten, vonden 
ons lang niet ver genoeg ofwel veel te ver gaan, maar men 
vond elkaar in de mening dat we toch wel de weg kwijt geraakt 
waren.
Een zoektocht naar basiscondities voor de stad waar tijd noch 
plaats vat op hebben, althans niet binnen de tijdspanne die wij 
ons kunnen voorstellen, dus een constant heden waarin zowel 
verleden als toekomst zijn vervat paste eenvoudig niet in het 

die op hen als volstrekt onrealistisch en onwaarschijnlijk 
overkwam. Daarbij werden van de verschillende redactieleden 
als antwoord op de kritiek statements opgenomen. Het 
volgende citaat uit de tekst van Hardy en dus van meer dan 55 
jaar geleden is tekenend voor de situatie toen maar laat tevens 
zien hoe actueel de discussie van toen nu nog steeds is. Wie had 
het over verandering? 
Over de architect:
“Maar ze zijn niet op de hoogte van de tijd, hoe zouden ze 
ook kunnen, ze hebben zich wel geassocieerd maar nooit 
‘geëngageerd’ ze staan altijd ‘vrijblijvend ter beschikking’, 
van een opdrachtgever natuurlijk. Een opdrachtgever die 
schablone verkiest boven oorspronkelijkheid, handigheid 
boven talent, routine boven originaliteit, dienstbaarheid boven 
persoonlijkheid en vrijheid.
Een opdrachtgever die de architect ziet als een functionair, 
ingeschreven in een register, een man die zekerheid heeft en 
zekerheid geeft.
Een man die zijn opdracht vervult hoewel zijn verbeelding tekort 
schiet. Hij kan zich niet voorstellen, dat de enige ‘opdrachtgever’ 
van deze tijd de ‘anonieme mens’ is.

Voorafgaand aan het eerste, nr. 7 - 1959, werd in een beperkte 
oplage een proefnummer gedrukt (waarin overigens nog 
een aanzienlijk aantal taalfouten) maar zonder advertenties, 
dat door Aldo van Eyck onder een aantal vrienden werd 
verspreid. Die adviseerden hem toen nadrukkelijk om enkele 
veranderingen aan te brengen, o.a. een huns inziens al te 
stekelige opmerking over Walter Gropius.
Verder was het de intentie om het Duikernummer (1 - 
1962) geheel gewijd aan het Sanatorium Zonnestraal en de 
deplorabele toestand waarin zich dat toendertijd bevond te 
laten completeren met een tweede Duikernummer, gewijd aan 
zijn gehele oeuvre. Hiervoor is door Jurriaan Schrofer zelfs een 
complementair cover ontworpen. Toen bleek dat de architecten, 
ir. E.J. Jelles en ir. C.A. Alberts over veel onbekende informatie 
over Duiker beschikten vroegen wij hun medewerking 
daarbij. Uiteindelijk bleken zij meer te voelen voor een eigen 
onafhankelijke publicatie. Dat resulteerde vervolgens in twee 
nummers: XXII-5 en XXII-6 van Forum, onder de opvolgende 
redactie en in een nieuw vierkant formaat, later gecombineerd 
tot een dubbelnummer, Duiker 1890-1935 d.d. januari 1972. 

werden daarbij onmiskenbaar op het spoor gezet dat eerder 
door culturele antropologen als Boas en Lévi-Strauss reeds was 
geëffend, leidend tot het besef dat wat tot dan toe door onze 
cultuur gezien waren als primitieve stammen beschikten over 
dezelfde mentale bagage als de zogenaamde ontwikkelde volken 
zij het dat die op andere wijze en in overeenstemming met hun 
mogelijkheden tot uiting konden komen. Wat Forum ambieerde 
was niet meer of minder dan wijzen op wat wij daarvan zouden 
kunnen leren bij het denken over onze gebouwde omgeving.
Antropologie hield zich met name bezig met taal, met mythen, 
gewoonten, gebruiken en rituelen, maar niet of nauwelijks 
met habitat. Herman Haan was de eerste die geboeid werd 
door de wonderlijke woonvormen eerst in Tunesië (Matmata) 
en later in de Dogon. Hij troonde Aldo van Eyck mee, die de 
structuralistisch-antropologische implicatie ervan uitbouwde 
tot een indrukwekkend beeld; tot een verhaal van ruimtelijke 
betekenis, ook voor ons.
Later was het Joop van Stigt, ooit de trouwe assistent die bij 
de bouw van het Weeshuis voor Van Eyck door het vuur ging 
en kans zag menig onuitvoerbaar detail te realiseren, die als 

discours.
Respect voor het verleden te rijmen met geloof in de toekomst 
was, ingegraven als men was in zijn vooroordelen, voor de 
meesten een te moeilijke opgave.
In het verhaal dat Van Eyck aan Rietveld opdroeg ter gelegenheid 
van diens zeventigste verjaardag en voor hem de zoveelste 
aanleiding om het Nederlandse architectenwereldje streng de 
les te lezen, maakte hij zijn positie reeds duidelijk, waarbij hij 
naast zijn kritiek op de modernen Granpré Molière, de oervader 
van het Nederlandse behoudende kamp, op zijn beproefde 
venijnige wijze tevens de illusie van zijn gelijk ontneemt: “in de 
overschatting van de ratio, in het gebrek aan, zelfs de angst voor 
poëzie ligt voor mij de schipbreuk van de vroegere doelstelling 
van het “nieuwe bouwen’ opgesloten. Molière heeft het dus 
toch aan het goede eind van de stok gehad - alleen was zijn stok 
de verkeerde stok.”.
Ons nummer Re-actie (4 - 1960/61) bevatte een bloemlezing 
van reacties op het ‘nieuwe’ Forum waarin vooral tot uiting 
kwam hoe in die tijd architectuurrecensenten in hun maag zaten 
met deze andere gedachten over architectuur en stedenbouw 

Hij kan zich niet voorstellen dat men niet iedere anonieme 
man hoeft te vragen wat hij nu graag zou willen - geen enquête 
dus - omdat deze singulaire belevenissen en wensen van 
iedere enkeling te individualistisch zijn om ze architectonisch 
te kunnen verwezenlijken. Hij hoeft niemand te vragen - alleen 
zichzelf - want wijzelf zijn iedereen. Maar zich zelf vragen 
(met verbeelding en geweten) doet hij niet; hij raadpleegt 
alleen tijdschriften, folders brochures, rapporten, statistieken, 
beschikkingen, verordeningen. En dat zijn geen gronden, maar 
afgronden.
Daarom ons verzet tegen het maakwerk van de specialisten, 
tegen al die lieden die niet met talent maar met handigheid 
geboren zijn, ons verzet tegen de architect als zakenman, deze 
administratieve heren die ongeïnteresseerd om het uitbestede 
werk heen lopen. Daarom hebben we geroepen ‘het is tijd voor 
een ander soort’ een ander soort mens als architect.
Want zoals de zaken nu staan gaat de architectuur aan de 
‘architecten’ ten gronde.”

Voorkant bedoeld voor tweede Duikernummer, 1962 In Between, Werner Haas (1959) Forum 7, pag 248, 1959
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De homogene kwaliteit van Amsterdam als stad in zijn geheel 
is opmerkelijk en er zijn dan ook heel wat buurten die als 
voorbeeld zouden kunnen dienen voor een goede woonwijk.
Het plan Amsterdam Zuid uit 1915 ontworpen door Berlage is 
een woonwijk die, ofschoon niet opvallend door opwindende 
architectuur, uitzonderlijk is door de goede verhoudingen van 
openheid en beslotenheid van straten en pleinen en daarom in 
vele opzichten aanmerkelijk beter dan wat nu gebouwd wordt 
nadat de stedenbouwkundige inzichten zo drastisch veranderd 
zijn.
Dit uitgebreide woongebied, in oost-west richting van 
Amstel tot Schinkel en noord-zuid grosso modo van voorbij 
het Noorder Amstelkanaal tot de zuidelijke ringweg, vormt 
hoewel samengesteld uit een aantal buurten in zekere zin een 
geheel, bereikbaar voor verschillende inkomens en  daardoor 
gevarieerd maar met elkaar toch een grote eenheid vormend. 

maar dat als een soort handwerk van plaats tot plaats steeds 
weer andere ruimte-vormen werden bedacht.

Het plan bestaat op een enkele uitzondering na geheel uit 
gesloten bouwblokken. Aan dit als verouderd beschouwde 
principe kleven de bekende problemen, zoals oriëntatienadelen 
voor een aanzienlijk aantal woningen en niet te vergeten de 
hoeken waar de tuinen in de knel komen. Dat men daarom in 
meer recente plannen ertoe overging om teneinde alle woningen 
gelijk te bedelen de blokken open te breken en zo over te gaan 
tot open bebouwingsprincipes mag dan gunstig zijn voor de 
woningen maar betekende op zich reeds een fatale aanslag op 
de stedelijke ruimte. Maar het stelselmatig verhogen van de 
bouwblokken met daarbij als logisch vervolg de vergroting van 
de onderlinge afstanden daarvan had het ruimtebeeld tot gevolg 
dat we nu algemeen als te open en tochtig ervaren en waarop 

breedte konden krijgen en zo werden verhoudingsgewijze 
kleinschalige profielen verkregen, dus met geringe afstanden 
tussen de bebouwing. Daarmee werden zo straten als 
binnenruimten gevormd.

We moeten onze aandacht verschuiven om door middel van 
het gebouwde een positieve ruimte te vormen, zodat niet 
het gebouwde primair is, maar omgekeerd, dat het ook de 
stedelijke ruimte is die de gebouwde substantie bepaalt opdat 
het sociale leven erdoor omvat kan worden en de mensen bij 
elkaar gehouden.
Een ruimtelijke conditie van straten en pleinen gevormd 
door een samenhang van duidelijke rooilijnen zorgen voor 
de versterking van sociale cohesie. Straten voelen als binnen, 
waar je je opgenomen voelt en thuis. Ook parken, als het ware 
groene kamers, uitgespaard uit de bebouwing, werken zeker zo 

staan; een vorm van stedenbouw die verloren ging sinds verkeer, 
parkeren, maar ook toegespitste wooneisen de hoofden van 
stedenbouwers geheel in beslag zouden gaan nemen. Ook de 
preoccupatie van het rondom in een groene omgeving plaatsen 
van losse woonblokken heeft het ruimtelijke verband dat met 
name in oude binnensteden zo wordt gewaardeerd en alom 
geprezen aan de nieuwere woonwijken onthouden. Natuurlijk 
vragen moderne wooneisen meer lucht en ook groen dus meer 
openheid maar dan wel zo dat de stad niet uit elkaar valt en 
dus dat het ruimtelijke verband erin blijft en de bewoners niet 
buitengesloten en tot buitenstaanders gemaakt worden.
Overigens komt dit niet uitsluitend tot stand door de afstemming 
van de afstanden tussen de bebouwing en door de afwisseling 
van smallere en wijdere ruimten maar zeker ook door de 
eenheid scheppende orde van bebouwing met overal eenzelfde 
hoogte. Ook de toepassing van uitsluitend metselwerk, zij het 

Dit is zeker ook te danken aan de duidelijke hoofdaders die 
als veelal groene lanen en niet te vergeten ook waterwegen 
de delen aaneen rijgen en daarmee de structuur van het plan 
vormen, waardoor de verschillende buurten uiteenlopend 
gevormd konden worden en toch bij elkaar bleven behoren.
De vijf waterwegen komen centraal in de wijk samen in een 
monumentale kom met een grote ruimtelijke werking en daar 
waar de walkanten gevormd worden door groene oevers in 
plaats van gemetselde kademuren en je tot aan het water kunt 
komen ontstonden aantrekkelijke recreatieve mogelijkheden.
Al te vaak wordt dit plan afgedaan als vooral schilderachtig, als 
een diskwalificatie bedoeld, vermoedelijk om aan te duiden dat 
de grote afwisseling van stedenbouwkundige ruimten niet is 
terug te voeren op een rationeel en helder na te volgen principe 

de stedenbouw van de twintigste eeuw de vergelijking met het 
ruimtegevoel in oude binnensteden niet kan doorstaan. Juist 
een continuüm van zorgvuldig gedimensioneerde straatruimten 
met pleinachtige verbredingen en versmallingen steeds met veel 
bomen gestoffeerd en door hoogteaccenten en/of plastische 
behandeling benadrukte hoeken, bewust gevormde uit- en 
doorzichten en integraal getraceerd door de woonbebouwing 
zorgt voor een overzichtelijk ruimtelijk patroon dat wanneer 
de onderlinge afstanden een juist evenwicht van uitzicht en 
beslotenheid hebben een bevattend vermogen bieden.

De geringe bouwhoogte als consequentie van de beperking van 
het aantal woonverdiepingen tot vier á vijf had tot gevolg dat 
nog met een redelijke lichttoetreding de straten een geringe 

goed als de onbestemde groene zones die in open steden alles 
omspoelen als een soort eindeloze groentesoep.
Wanneer primaire reden voor concentratie tot stad nu juist het 
gemeenschappelijke daarvan is, dan komt dat tot uiting waar het 
gebouwde met elkaar een gebouwde substantie vormt waaruit 
dan de stedelijke ruimte als het ware wordt uitgespaard.
Het is deze kwaliteit van de stedenbouwkundige ruimte, 
complementair aan het gebouwde, waardoor je de stad als een 
geheel voelt in een je vertrouwde wereld.
En het is juist deze kwaliteit die het Berlageplan in zo sterke 
mate heeft en de karakteristiek ervan uitmaakt. De architect 
Berlage heeft hier in de eerste plaats de openbare ruimte 
ontworpen, als een groot interieur met de woningen als 
bouwmateriaal waar je nergens het gevoel hebt er buiten te 

in verschillende soorten en kleuren, versterkt deze eenheid 
ondanks de vele architecten (vrijwel iedereen behalve Berlage 
zelf is aanwezig) die ondanks hun persoonlijke eigenzinnigheden 
eigenlijk nergens té opvallend op de voorgrond wisten te 
treden. Architectuur is hier zonder dat daarmee afbreuk aan de 
kwaliteit werd gedaan op slechts een enkel geval na volledig 
ondergeschikt aan het grote (stedenbouwkundige) geheel en 
van een opvallende homogeniteit. Slechts bij hoge uitzondering 
maakt een autonoom object zich los om aandacht voor zichzelf 
te vragen. 
Vrijwel overal zijn de blokken straatlang door één en dezelfde 
architect als een eenheid ontworpen en hoewel persoonlijk 
gekleurd steeds gebruikmakend van dezelfde, duidelijk 
van bovenaf opgelegde elementen. Deze architectonische 

Plan Berlage, Amsterdam zuid

Rivierenbuurt tussen de Maasstraat en “De Wolkenkrabber” Plan Zuid, Amsterdam, H.P. Berlage (1915-17)IJsselbuurt
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elementen zoals vooral de straathoeken, ingangen, erkers en 
vaak karakteristieke raamvormen met hun steeds sterk plastische 
werking zijn doorgaans van een bijzondere kwaliteit en vormen 
een weerklank van het maatwerk van de Amsterdamse school 
hier overal herkenbaar aanwezig. Bovendien ontlenen deze 
elementen betekenis aan de rol die ze spelen voor het leven op 
straat. Zo gunnen de door de wijk alom tegenwoordige erkers 
in de woonkamer door een stap naar voren een blik zijwaarts 
de straat in en daarmee een oog op wat er buiten voorvalt, al 
is het maar om de kleinste kinderen buiten beter in de gaten 
te kunnen houden, of anders te zien wie er wil binnenkomen.
Het principe dat alle en dus ook de hoogstgelegen woningen hun 
voordeur direct aan de straat moeten hebben en dus niet slechts 
via een inwendig gemeenschappelijk trappenhuis bereikbaar 
zijn, heeft een grote variëteit aan stenen buitentrappen 
opgeleverd, leidend tot portieken met vier tot zes voordeuren. 

verwachten zoals die vooral door winkels, cafés en andere 
publieke gelegenheden aan de aantrekkelijkheid van oude 
binnensteden bijdragen. Maar er zijn nauwelijks meer dan 
vijf straten te vinden die zich eventueel winkelstraat zouden 
kunnen noemen. En je verwacht bovendien ook een actief 
buurtleven, getuigend van de coherentie van de bewoners, 
dat de onvermijdelijke anonimiteit in de grote stad zou 
kunnen bestrijden. Van dergelijke positieve factoren is hier 
eigenlijk geen sprake en zeker niet in een mate dat je daaraan 
kwalitatieve aspecten kunt toekennen.

Eigenlijk is deze woonwijk over het geheel genomen eerder saai 
dan uitgesproken interessant te noemen. De kwaliteit ervan 
is vooral van ruimtelijke aard doordat de bebouwing ertoe 
bijdraagt dat de openbare ruimte nergens een buitengevoel 
geeft en overal tot binnenruimte is geworden, als goed zittende 

voor de ervaring die je opdoet met de buitenwereld met veel 
avontuurlijke maar ook gevaarlijke situaties en veel aardige 
maar ook onbekende mensen met onbekende bedoelingen. De 
stad moet voor verschillende leeftijdsgroepen van een kleine 
oplopende tot een steeds grotere wereld ontvouwen.

“Mijn speciale aandacht voor deze wijk is gewekt in mijn jeugd 
die ik er doorbracht en waar ik van jongs af aan met hartstocht 
op straat buiten speelde en nog zonder architectenogen 
waarnam wat de ruimtelijke omgeving daarbij betekende en 
dan niet alleen als achtergronddecor maar als een omvattende 
maar ook houvast biedende fysieke werkelijkheid met zijn 
brede trottoirs, eindeloze uitsteeksels, opklimbare afdakjes en 
muurtjes, portieken en hoeken om je te verschuilen, kortom 
een omgeving rijk aan prikkels; veel te beleven.”
Één van mijn vroegste jeugdherinneringen zijn de eivormige 

Deze persoonlijke ervaring speelde in een alles behalve vredige 
tijd waarin vele uit Duitsland verdreven Joodse vluchtelingen 
zich net in de Rivierenbuurt hadden gevestigd (Anne Frank). 
Velen van hen hadden mijn vader als arts en ik mocht mee 
op patiëntenbezoek en verdiende het postzegelgeld met het 
bezorgen van de doktersrekeningen. De meesten van hen 
werden in 1942 alsnog door niets ontziende bezetters ‘gepakt’ 
en ‘weggehaald’. Ook zagen wij de vriendelijk monumentale 
hoofdader van oost naar west door de wijk en beginnend bij 
de brug over de Amstel, het enige dat Berlage hier als architect 
ontwierp, als de ‘glorieuze’ intochtroute van de bezetters in 
1940. Het is maar beter dat stenen niet zien noch spreken, maar 
wat zich daar toen afspeelde blijft ook nu nog in de straten 
kleven. 

Een les voor al diegenen die bijdragen aan het tot stand komen 

Deze open en meestal als nissen in het gevelvlak uitgesneden 
trappenhuizen zijn, hoewel half binnen, deel van de openbare 
straat en weliswaar vaak benauwder uitgevallen dan bedoeld 
vormen dan ook, evenals de gewoonte om ingangen direct aan 
de straat gelegen te voorzien van een portiek, voor de hand 
liggende plekken om te schuilen, vooral bij het buitenspelen. 
Ook zijn het de aangewezen plekken voor welkom en afscheid 
en verder natuurlijk voor burencontacten. 
Kinderen moeten kunnen buitenspelen en de jongere die hier 
hun eerste perceptie van de wereld beleven op veilige afstand 
van de voordeur.
 
Waar er sprake is van een goede woonomgeving, daar zou 
je tenminste toch een grote levendigheid en afwisseling 

kleding omvattend; besloten maar niet ingesloten, open 
maar niet tochtig. Zoals je je al gauw thuisvoelt zou je hier 
inderdaad wel kunnen spreken van “een stad als een groot 
huis” . Deze kwaliteit ontbreekt overal waar de bebouwing te 
grote afstand tot elkaar heeft en waar we dan ook geneigd zijn 
te spreken van (té) grootschaligheid. Daar is het ook niet meer 
aantrekkelijk voor kinderen om buiten te spelen, omdat het 
avontuur ontbreekt dat ook niet door een overmaat van groen 
kan worden gecompenseerd. Het is juist de inperking van het 
‘speelveld’ met zijn fysieke weerstanden en het verkennen van 
de grenzen daarvan die avontuur genereren.

Niet alleen om fysieke redenen moet op straat spelen voor 
kinderen van alle leeftijden van belang zijn, maar vooral ook 

natuurstenen zitblokken aan de straat als beëindigingen 
van buitentrappen. Daar moest je als kind op zitten en het 
gevoel daarbij bleek onuitwisbaar. Want, ook al hadden deze 
versieringen architectonisch nauwelijks betekenis, ze maakten 
de huizen betastbaar, benaderbaar en daarmee nabij; een 
kwaliteit die je als klein kind onmiskenbaar een handreiking 
geeft en die onbewust een bepaalde vertrouwelijkheid opwekt 
en het bedreigende van de grote wereld vermindert. En dan 
was er nog de plek waar je nog net onder een overkragende 
erker kon staan met het besef dat je daar straks te groot voor 
zou zijn. Door dergelijke inspringingen, uitsteeksels, richels 
en randen wordt het gebouw meetbaar, meer toegankelijk en 
uitnodigend.
(Uit: Ruimte en leren,  blz 228)

van nieuwe woongebieden zou kunnen zijn om naast de door 
de afstandelijke grote belangen gedicteerde eisen meer oog 
te hebben voor de ‘onbelangrijke’ condities waar een zinvol 
bestaan om vraagt. En voor zover daarvoor ook als architect 
opgeleiden verantwoordelijk geacht kunnen worden, zouden 
die misschien beter hun architectenogen, waarmee steevast 
gefocust wordt op de buitenkant van hun eigen autonome 
product, thuis kunnen laten om hun blik vrij te maken voor 
hun bijdrage aan het geheel als deel van de binnenkant van de 
openbare (buiten)ruimte.

Apollohal, Amsterdam, Albert Boeken (1932) Portiek, Berlage buurt, Amsterdam Reijnier Vinkeleskade, Amsterdam, J.C. van Epen (1924)
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Je zou moeten mogen verwachten dat bewoners de ruimte 
van de stad voelen als vertrouwd gebied waar je je thuisvoelt, 
niet als een vreemde, vervreemd dus, maar opgenomen, 
erbij horend. We hebben het nu niet over het centrum met 
zijn levendigheid en intensiteit van belevenissen, meestal te 
klein en vaak overvol, maar over woongebieden die veruit het 
grootste oppervlak innemen; buitenwijken. 

“Stad betekent ruimte voor handel, cultuur en vertier en 
daarmee mogelijkheid bij uitstek voor sociale uitwisseling. Hoe 
meer mensen en dus hoe voller, hoe beter.”
(Uit: De ruimte van de architect, blz 120)

Onze aandacht moet zich nu juist op deze buitenwijken richten. 
Om je ergens thuis te kunnen voelen heb je een gevoel van 
vertrouwdheid nodig. Je zou het huiselijkheid moeten noemen. 
Wat tot huiselijkheid maakt is behalve een gevoel van veiligheid 
bovendien het tegendeel van vervreemding en dus een gevoel 
van ieder dat het ook voor jou gemaakt is, wat wil zeggen: 
uitnodigend. En dat is dan nog maar een deel van het verhaal; 
de openbare ruimte is immers ieders gezamenlijke domein 
waar het niet alleen gaat om je te uiten maar ook om verstaan 
te worden: je met elkaar te verstaan. (In deze zin gaat het 
hier om een fenomeen vergelijkbaar met taal zoals ook daar 
persoonlijke uitingen tot collectief begrip leiden.) Zonder dat je 
kunt spreken van een gemeenschap moet er iets zijn waardoor 
je als individu betrokken bent, je iets met anderen te maken 
hebt, iets dat je als het ware tot deelnemer maakt: “feeling 
that you are somebody, living somewhere”. (Peter en Alison 
Smithson in Team X)
Al te gauw gaat het dan over ‘ontmoeting’ waarmee dagelijkse 
praktijk tot theatrale omvang wordt uitvergroot.
De aanwezigheid op straat van anderen behalve jijzelf, allen 
autonome individuen die in principe niets met elkaar te maken 
hebben, worden in het openbare gebied van de stad als het ware 
tot lotgenoten, of zoals in het openbare vervoer medereizigers, 
opgenomen in eenzelfde ruimte.
Reeds het geringste voorval kan de aanleiding vormen 
tot contact, al is het slechts vluchtig oogcontact of een 
spontaan ontsnappend woord over een situatie waarin 
je gemeenschappelijk bent terechtgekomen, al is het een 
voetgangers stoplicht dat te lang op zich laat wachten en de 
ergernis daarover die je met elkaar deelt.

Domesticatie van de straat

Overal waar je niet alleen bent in een je omgevende ruimte 
waarin zich ook anderen bevinden ontstaan contacten, 
vluchtig, of leidend tot uitwisseling en wellicht een gevoel van 
gemeenschappelijkheid.
Om sociale uitwisseling te genereren moeten we in de eerste 
plaats denken aan de gewone/algemene contacten die elke 
dag als een vanzelfsprekende sleur vaak nauwelijks expliciet 
voorvallen en die zonder speciale nadruk en meestal onbewust 
het goed functioneren van de stedelijke ruimte uitmaken. Bij 
het ontwerpen steeds daar oog voor te hebben om daarop af te 
stemmen is wat wij menselijke maat noemen.
Er voor te zorgen dat iedereen zich opgenomen voelt vraagt 
om de juiste maat, zodanige afstanden tot elkaar dat ieder zich 
in elke situatie van zijn eigen gevoelsmatige ruimte verzekerd 
weet, maar daarbij tevens ook deel van de anderen; erbij 
horend, zonder nu direct tot een bepaalde gemeenschap te 
behoren. Je hebt de anderen nodig om je aan af te meten. Het 
gaat dan om nabijheid en dus over onderlinge afstanden en zij 
het onbestemde gevoelens van gezamenlijkheid.
Daarom moeten we overal zorgen voor goede afmetingen in 
relatie tot de te verwachte aantallen. Té vol werkt niet, maar te 
leeg nog minder.
Het grootste gebrek van moderne woonwijken is te magere 
dichtheid en daarmee overmaat aan leegheid waarmee afstand 
tot norm is geworden. Waar rust en veiligheid heersen is 
iedereen gelukkig en tevreden met zichzelf in zijn ruim bemeten 
tuin, of anders vanuit de hoogte genietend van het schitterende 
uitzicht; verwijdering ten koste van een sociale structuur die 
het tot samenleving maakt. 
Zonder iemand gebeurt er niets en waar niets gebeurt is 
niemand. Té grote afmetingen en afstanden vooral door 
onderdanigheid aan het verkeer veroorzaken leegte. Praktisch 
gesproken komt het daarbij vooral aan op wat het straatniveau 
te bieden heeft, daar gebeurt het en ook al heb je daarvoor in 
woongebieden geen per sé aantrekkelijke gelegenheden nodig 
zolang aan straatwanden maar dichte wanden, bergingen, 
garageboxen en zogenaamde groenstroken daarvóór bespaard 
blijven. Als er maar overal ingangen en doorgangen zijn. Waar 
de stad om vraagt is ultieme toegankelijkheid, een systeem van 
verbindingen en verbondenheid.
Door afscheidingen in territoriale zin te verzachten met een 
overgangszone, een ‘tussen’ dat vorm heeft gekregen en dat 
we ‘drempel’ noemden ontstaan gebieden zonder vaststaande 

functie en daarom dubbelzinnig: ontmoeting van 
verschillende sferen of werelden.
Waar ingangen direct aan de ‘straat’ liggen (en dus niet 
op afstand via anonieme groenstroken, trappenhuizen, 
galerijen, etc.) zie je dat strikt genomen openbaar gebied 
wordt ingericht en zo als het ware geadopteerd door private 
initiatieven. Zo wordt dan zorg en aandacht geïnvesteerd. 
En daarmee kunnen dankzij directe nabijheid en contact 
met de straat ook de kleinste kinderen zonder gevaar 
buitenspelen wanneer tenminste het verkeer in toom 
gehouden kan worden. We moeten vooral aandacht hebben 
voor de continuïteit van dagelijkse situaties.
Bij speciale gelegenheden die allen gezamenlijk aangaan 
vult de stedelijke ruimte zich met een volksmenigte om 
tijdelijk te worden getransformeerd tot moskee of voor 
gezamenlijke eetpartijen. Maar dergelijke manifestaties 
van opmerkelijke verbroedering blijven, spectaculair als ze 
kunnen zijn, toch extreme situaties.
In veel culturen (maar tot in de 19e eeuw ook bij ons) wordt 
openbare ruimte tijdelijk geprivatiseerd met algemene 
acceptatie waar het gaat om een behoefte aan grote 
oppervlakte om producten te drogen of bij ons voor de 
permanente aanwezigheid van onze fietsen en voertuigen 
waarvoor iedereen begrip kan hebben en verder voor 
uiteenlopende vormen van straathandel. Wij kennen 
overigens nog steeds op één dag per jaar - Koningsdag - 
het gebruik van ieder om een paar vierkante meter straat 
te confisqueren om z’n overtollige spullen aan de man te 
brengen.

Domesticatie gaat over de inrichting van de stedelijke 
ruimte zo dat mensen er zich meer kunnen thuisvoelen. 
Dat overal over de wereld en vooral in de grote steden de 
woongebieden waar bij de bewoners het gevoel heerst 
er niet bij te horen dreigen te verloederen is misschien 
nauwelijks te wijten aan ondermaatse ruimtelijke condities. 
Maar, laten we zelfs daar waar we geen oplossing zien 
tenminste minimaal doen waartoe we dan wel in staat zijn, 
ophouden met het achteloos herhalen van onze versleten 
formules en beginnen om met andere ogen te gaan kijken.

pag 27: Via Mazzanti, Verona, Italië, Jan Hammer / fire hydrant, 
New York, Ashley Thompson / Stadsvernieuwing ‘Haarlemmer 
Houttuinen’, Amsterdam (1978-82) / Dorpsstraat, Bawogosali, Nias, 
Indonesië 
pag 28: Placa, hoofdstraat, Dubrovnik, Kroatië / Siena, Italië

pag 29 Mensen bij voedseldistributiepunt VN, Yarmouk, Syrië / 
Stierenrennen, Pamplona, Spanje / Moslims tijdens vrijdaggebed, 
Delhi, India / Demonstratie, Champs-Elysées, Parijs / 
pag 30: Drogen was, Venetië, Italië /Drogen oogst, Tabu, Nias, 
Indonesië / Drogen kleden, Ahmedabad, India / Drogen stenen, 
Mophi, Mali

pag 31: “Het Straatje”,  Johannes Vermeer (1657-1658) 
/ Vensterboeken, Tweede Sweelickstraat, Amsterdam / 
Gebouwencomplex voor bejaarden ‘De Drie Hoven’, Amsterdam 
(1964-74) / idem
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Ons doel is om de omgeving aan ons aan te passen en niet 
omgekeerd.
Dat begint al met het toegankelijk en bewoonbaar maken 
van wat eerst onbegaanbaar was en dat blijft de opgave voor 
onze constructies die tot in alle onderdelen uitnodigend 
zouden moeten zijn door ze zowel als vorm als door de 
ruimte die erdoor wordt gevormd ontvankelijk en dus 
geschikt te doen zijn voor alles wat we ervan verwachten en 
ons erbij voorstellen.
Eerder vroegen wij aandacht voor het onderscheid tussen 
een apparaat en een instrument waarbij het eerste geacht 
wordt exclusief geprogrammeerd te zijn voor een bepaald 
doel, in engere zin dus, terwijl het tweede voor zijn werking 
afhankelijk is van de invloed van zijn gebruiker respectievelijk 
bespeler.
Zoals met het bespelen van een viool als het ware een 
samenwerking ontstaat tussen bespeler en instrument 
waarbij uiteraard de betere bespeler beter uit het betere 
instrument weet te halen wat er in zit.

‘Uitnodigend’ laat zich als twee kwaliteiten opvatten.

1. Als eigenschap van alles wat onze omgeving vormt om 
benaderbaar, aanraakbaar te zijn en voor verblijf geschikt 
en dus als het ware ontvankelijk voor onze aanwezigheid en 
voor onze verwachting. Dat komt er op neer dat je overal 
zoveel mogelijk moet kunnen blijven hangen of zitten en 
dat alles principieel ingesteld is op het gemakkelijk maken 
van onderlinge contacten. Je zou het dus ook een vorm van 
gastvrijheid kunnen noemen.
2. De kwaliteit die wij polyvalentie noemden, dus dat wat we 
maken zoveel mogelijk opwekt tot persoonlijke antwoorden 
in de zin van toepassingen die dus niet op grond van ermee 
verbonden cultureel bepaalde algemene associaties door 
de betreffende vorm of ruimte gedicteerd worden, maar die 
zich als het ware open aanbieden voor ieders persoonlijke 
associaties en die zich daardoor en in iedere situatie op 
eigen wijze laten interpreteren.

Wanneer we het hebben over uitnodigend dan gaat het er 
om de ruimte en wat daardoor gevormd wordt niet alleen 
ontvankelijk en dus geschikter te maken voor meerdere 
situaties, zoals die zich door verschillende gebruikers en over 
een langere periode zullen aandienen, maar uiteindelijk 
met de bedoeling om steeds opnieuw, doordat die beter 
aan zijn gebruikers is aangepast, een vertrouwde omgeving 
mogelijk te maken.

uitnodigend

pag 33 : Low Memorial Library, Columbia University, New York, USA 
(1754) 
pag 34 :  Betonblokken als rijwegmarkering, Tweede Sweelickstraat, 
Amsterdam

pag 35 :  Jardin des Tuileries, Parijs, Frankrijk (1664) / Studentenhuis 
Weesperstraat, Amsterdam (1959-66)
pag 36 :  Tempel Kom Ombo, Egypte / Kita, Hamburg, 
Kadawittfeldarchitektur (2015) / Plint, Siena, Italië 

pag 37 :  Basisschool De Vogels, Oegstgeest (2004-07) / L’Unité 
d’Habitation, Marseille, Frankrijk, Le Corbusier (1952) / Lagere 
Montessorischool, Delft (1960-66)
pag 38:  MFC  De Omnibus, Arnhem (2007-2015)
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Het centrale plein van dit Italiaanse bergdorp is zodanig uit-
gespaard uit de compacte bebouwing, dat het wel het boven-
ste deel lijkt te zijn van de rotsformatie waarvan dit stadje 
de bekroning vormt. Met zijn geringe afmetingen en geheel 
omsloten door de woonbebouwing werd dit vrijwel letterlijk tot 
de woonkamer van dit stadje als een groot huis. En als daarvoor 
aangewezen plek wordt het gebruikt voor alle gemeenschap-
pelijke evenementen, formeel zowel als informeel, waarbij 
hoogteverschillen rondom, terrassen vormen als de balkons van 
een grote theaterzaal vanwaar je als publiek het gebeuren van 
alle kanten kunt gadeslaan, maar ook vanuit de ramen van de 
woningen rondom.

Zo is het behalve gemeenschappelijke woonkamer tevens 
het theater geworden waar iedereen als vanzelf steeds weer 
samenkomt en dat uitnodigend tot verblijf het hart vormt van 
de dorpsgemeenschap.
Opmerkelijk is het dat de kerk, die met name in Italië vrijwel 
altijd de centrale plek van de stad domineert, hier ontbreekt 
en schijnbaar is opzijgeschoven en dan ook geen, al is het sym-
bolisch, toezicht gegund is.
Zo kon een ruimte ontstaan, vrij van plechtige en hiërarchische 
associaties en open voor alle uitingen van sociaal leven die de 
bewoners bij elkaar weet te brengen en ook te houden.

Castelvittorio
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“Grote ruimten, buiten dan wel binnen, waar veel mensen 
samenkomen, kunnen behalve imponeren ook een gevoel 
van gelijkgestemdheid of zelfs saamhorigheid teweeg 
brengen door hun ‘overkoepelende’ rol bij gedeelde 
belangen en gelijkgerichte belangstelling.”
(Uit: Lessen 2, blz. 135)

Daar gebeurt alles waar allen in bepaald opzicht bij 
betrokken zijn. Dat kan gaan over nationaal belang tot 
wat er speelt in de buurt. “Waar sociale activiteit vooral 
plaatsvindt zijn pleinen en straten, dus stedelijke ruimten 
in het openbare gebied; als het ware de woonkamers van 
de stad. Maar in feite zijn dergelijke sociale ruimten overal 
te vinden waar mensen wonen en werken; iets met elkaar 
te maken hebben. Het is daar waar iedereen steeds weer 
op uitkomt en elkaar tegenkomt, kortom waar actie en 
avontuur is.”
(Uit: Lessen 2, blz. 134)

In principe zou weliswaar iedere open plek daartoe moeten 
kunnen dienen, maar de ruimtelijke conditie op zichzelf kan 
bijdragen tot een gevoel van gezamenlijkheid, dus ook daar 
waar geen of nauwelijks aanleidingen voor sociale cohesie 
aanwezig zijn. Waar een ruimte als het ware omvat is door 
bebouwing en daar aan complementair, wordt een gevoel 
van gemeenschappelijke woonkamer opgewekt.
“Waar we naar moeten zoeken zijn ruimtevormen die zo 
georganiseerd zijn dat ze meer gelegenheid en aanleiding 
bieden tot sociaal contact. Ruimten die de trefkansen 
vergroten en katalyserend werken voor zien en gezien 
worden en dus eraan meewerken dat tot uiting komt wat 
mensen met elkaar te maken hebben; kortom, datgene 
bieden waarom je de stad opzoekt.
Sociale ruimte is een model van de stad; de ruimte van de 
stad in beknopte zin samengevat.”
(Uit: Lessen 2, blz. 136)

sociale ruimte

pag 39 : Castel Vittorio, Italië
pag 40:  Aquarium, kindertekening Herman Hertzberger / 
Museumplein, Amsterdam / Favela Tavares Basto, Rio de Janeiro, 
Brazilië / The Highline, New York, USA (2009)
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Zoals van elke stad verwachten we van elk bouwwerk een 
ruimtelijke organisatie die ervoor zorgt dat we het als een 
geheel kunnen ervaren en ons steeds kunnen oriënteren en 
dus weten waar we ons bevinden en niet verloren zijn in een 
labyrint van onverwachte ruimtelijke situaties ergens op een 
verdieping zonder een idee over wat er onder en boven ons is.

Meer nog dan om een uitwendige eenheid die een gebouw 
als een op zichzelf staand object maakt vraagt het om een 
inwendige eenheid waarmee het karakter en de bedoeling 
ervan in één ruimtelijk gebaar is samengevat. Daarvoor is 
opsplitsing in van elkaar afgescheiden verdiepingen die het 
geheel in afzonderlijke plakken uiteen doet vallen funest. Dat 
voorkom je door verdiepingen visueel met elkaar te verbinden, 
dit wil zeggen zo dat je anderen op andere verdiepingen ervaart 
als in dezelfde ruimte waarin jij je bevindt. Je moet een gebouw 
kunnen ervaren zoals je door de straten en pleinen van een 
stad beweegt en om je heen voelt, maar dan bovendien ook in 
verticale zin en dus in een grotere complexiteit.

Door het gebouw te doorkruisen met een zo helder mogelijk 
stelsel van open binnenruimten, dat behalve voor de 
overzichtelijkheid van het geheel zorgt, ook de doorsnijdende 

Gebouw als stad

hoofdverbindingsader vormt waardoor het interne verkeer 
beweegt, onttrekt het verkeer zich niet aan het zicht, maar is 
het juist voor iedereen zichtbaar.

Je moet elk gebouw als een ruimtelijke eenheid kunnen ervaren 
zodat niet alleen de uitgestrektheid in horizontale zin, maar juist 
ook de hoogte in het beeld van het geheel mee gaat doen door 
het doorloopbaar te maken, volgens een getrapt tracé dat je op 
een zo natuurlijk mogelijke manier door de ruimte omhoog of 
omlaag voert.
Le Corbusier introduceerde zijn ‘promenade architecturale’, de 
idee dat je je in een ruimte als door een landschap beweegt, met 
voortdurend nieuwe vergezichten zoals bij bergwandelingen.

We hebben behoefte aan een samenvattende grote 
ruimtestructuur die overzicht biedt en zo steeds je positie 
bevestigt maar ook verduidelijkt waar je je naartoe beweegt en 
dus wat je in ruimtelijke zin te wachten staat; overzien betekent 
immers voor(uit) zien.
Daarbij kan afhankelijk van het type gebouw meer nadruk 
liggen op één dominante centrale ruimte, eventueel omringd 
door private en dus meer afgesloten eenheden dan wel op een 
meer vertakte ruimtelijkheid, zo diep mogelijk doordringend in 

de bouwmassa en daarmee tot in de uithoeken toegankelijk.
Wat gebouwd wordt moet als het ware de weg wijzen en zo 
dus de beweging en routing begeleiden.
Vides, bewust op zichtrelaties ontworpen, maken het 
gebouw tot een ruimtelijk geheel en voorkomen het 
schijnbare, onafwendbare uiteenvallen daarvan in van 
elkaar afgescheiden afdelingen.
Gebruikelijke trappenhuizen, in een schacht gevouwen, 
brengen je in een soort tredmolen van verdieping naar 
verdieping, je richtinggevoel misleidend en dus zonder 
ruimtelijke ervaring, evenals nog erger bij liften zonder vrij 
uitzicht in de ruimte waardoor je gevoerd wordt. Je komt 
wel terecht op je verdieping maar zonder een gevoel van 
plaats in het geheel.

Trappen, door de ruimte gevoerd, maken die ruimte 
zichtbaar en gaan door hun theatrale kwaliteit bovendien 
bemiddelen bij sociale interactie.

pag 41 en 42 : Faculteit Technische Natuurkunde en Electrical 
Engeneering, Flux, TU Eindhoven (2011-14)

pag 43: “Il Ponte Levatoio”, Giambattista Piranesi (1761) / 
Guggenheim Museum New York, USA, Frank Lloyd Wright (1959)
pag 44: Le Passage Pommeraye, Nantes, Frankrijk (1841-43) / 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag (1979-
90) / Villa Farnese, Caprarola, Italië (1559-75) / Chassé Theater, 
Breda (1992-95)

pag 45: Montessori College Oost, Amsterdam (1993-99) / idem / 
VMBO-school De Titaan, Hoorn (1999-2004)

Uitzicht op elkaar
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Hoeveel architecten is het vergund om door hun werk van vijftig 
jaar geleden te lopen om met verbazing te zien wat het leven 
van zoveel generaties studenten daarmee deed en wat het 
gebouw voor hun deed.
Maar het gebouw laat ook iets zien van de evolutie die zich in 
die periode in de samenleving voltrok, zoals een krampachtige 
behoefte om alles wat ooit toegankelijk was nu af te sluiten. 
Ooit vonden zelfs zwervers hier een onderdak voor de nacht 
en soms ook nog iets te eten. Toen was er nog geen sprake van 
excessen als gevolg van drugs. En in algemene zin zie je overal 
de toegenomen preoccupatie met veiligheid uitgedrukt door, 
al te vaak door regelgeving ondersteunde maatregelen om 
eventuele misstappen tegen elke prijs te voorkomen voordat 
ze zich zouden kunnen voordoen, waarbij de verzekering vanuit 
de hoogte ieders persoonlijke gevoel van verantwoordelijkheid 
de mond snoert. Daarbij is ook veel van het indertijd bewust 
gemaakte uitnodigende karakter, uitgedrukt in de vele plekken, 
nissen, hoeken die het gebouw meer aantrekkend dan afstotend 
maakte, hangplekken dus, doelbewust onherkenbaar gemaakt.
Van de kleine keukenelementen in de gemeenschappelijke 
ruimten, hoe zorgvuldig ook ontworpen, was van meet af 
aan te verwachten dat, toen het ministerie niet toestond ze 
meer dan minimaal te maken, ze geen lang leven beschoren 

zouden zijn. Het standpunt was dat studenten in de mensa 
moesten eten opdat goede voeding gegarandeerd zou zijn, een 
soort bemoeizucht, tekenend voor die tijd waarvan het hele 
programma doortrokken was. Inmiddels is (ook) de op de begane 
grond gelegen en zich in de verdieping daaronder voortzettende 
mensa geheel uitgebroken, niet door de studenten-bewoners, 
maar nota bene door het architectenbureau dat er zich nadien 
vestigde en dat zonder een spoor te sparen en zonder enig 
collegiaal overleg zoals architecten nu eenmaal met elkaar 
omgaan, wetende dat ze zich vergrijpen aan een andermans 
werk en ongeacht de betekenis daarvan.
In de gemeenschappelijke ruimten per woonafdeling voor 18 
personen wordt nu gezamenlijk gekookt en gegeten en bieden 
ze aanzienlijk meer dan individuele huisvesting.
Het is verrassend te zien hoe de basisvoorzieningen nog steeds 
werken en dat vrijwel overal de grijze betonblokken eigenhandig 
van vaak exorbitante beschilderingen zijn voorzien.
Vijftig jaar hebben het gebouw zodanig ingeleefd dat goed 
te zien is wat door de tijd werd uitgewist en wat zich wist te 
handhaven.
De woongalerij op de vierde verdieping voor getrouwde 
studenten (die er niet meer weg te krijgen zijn) nu afgesloten 
maar uitdrukkelijke bedoeld als openbare straatruimte, 

functioneert verder nog letterlijk zoals vijftig jaar geleden en zou 
nog steeds kunnen dienen als model voor veel woongebouwen 
en als alternatief voor de gebruikelijke en hardnekkige karige 
galerijen.

“De voor creativiteit kenmerkende vrijheid is het opnieuw 
interpreteren van wat eerder vaststond en wat dus weer op 
losse schroeven wordt gezet. Immers, verandering is een 
andere interpretatie van het voorgaande, een bevrijding in gang 
gezet door een creatief ogenblik – met andere ogen kijkend. 
Wat gemeenschappelijk is geaccepteerd, zal zich daarentegen 
met alle macht in stand proberen te houden. Verzet tegen 
vaststaande betekenissen is echter steeds weer nodig voor 
aanpassingen aan andere omstandigheden en nieuwe 
uitdagingen. Eenmaal toegeëigend bieden die tijdelijk nieuwe 
geborgenheid en zekerheid.”

“We moeten ons bevrijden van de illusie dat ons werk, zoals een 
schilderij, zijn glans van de eerste dag zal behouden. Gebouwen 
worden, anders dan kunstwerken, gebruikt, misbruikt en zo 
niet bedorven dan toch in ieder geval ‘ingehuisd’, ingeleefd en 
doorleefd – anders dan de eeuwigdurende maagdelijke staat 
die de architect in zijn narcistische gedachten had. En in plaats 

van met teleurstelling te accepteren dat de ‘aftakeling’ van ons 
ontwerpconcept al bij zijn ingebruikname een aanvang neemt, 
moeten we de inbreng van gebruikers als de voltooiing van ons 
ontwerp kunnen en willen zien. Het gebouw is immers niet 
meer en niet minder dan drager en aanzet voor een verblijf van 
steeds weer andere generaties, mensen met uiteenlopende en 
veranderende ideeën en oogmerken. Maar iedereen verwacht 
in onze gebouwen thuis te komen.”

“De ontwerper zal moeten afkicken van het idee dat wat hij 
maakt uitsluitend zijn exclusieve schepping is. Wat hij als 
persoonlijk auteur bepaalt, zal hoe langer hoe meer worden 
ervaren als van bovenaf opgelegd en in zekere zin een abstractie, 
die niet (langer) aan degenen die het na de ingebruikname 
bewonen en beheren als een absoluut gesteld dictaat kan 
worden opgedrongen. Het ontwerp moet er op ingesteld zijn 
dat het zich door de nieuwe verantwoordelijken ook werkelijk 
kan laten toe-eigenen, en wel zonder restricties (behalve dan 
wat valt onder normaal respect voor andermans werk).”
(Uit: Architectuur en Structuralisme, blz. 213)

Studentenhuis Weesperstraat, Amsterdam, na vijftig jaar
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Transformatie wordt steeds weer ingegeven door geloof in 
een betere toekomst. Wij zijn tot optimisme veroordeeld; 
vertrouwen in waar we aankomen in plaats van terughouding 
door nostalgie overmeesterd, in de illusie dat er een weg terug 
zou zijn naar een beter vroeger. Wat voor ons ligt kunnen we ons 
slechts voorstellen als de vakantiebestemming met louter zon 
en vrolijkheid. We zullen wel moeten, er blijft ons niets anders 
over dan de verandering van onze ogen, die ons laten wegkijken 

van de kwaliteit van wat verleden is geworden en gedoemd tot 
verdwijning. Maar wat wordt geofferd? En wat zien we ervoor 
terug?
Maar omdat ons gezichtsvermogen zich aanpast aan nieuwe 
omstandigheden wordt alles steeds weer in een ander daglicht 
gesteld, waarmee in onze waarneming andere aspecten worden 
uitgelicht en de oude wereld overgoten wordt met nieuwe 
verwachting. Met onze ogen verandert de wereld en zo regeert 

uiteindelijk de tijd over onze zintuigen.

Oude waarden verbleken en nieuwe lonken; wat eens 
waardevol was verliest zijn waarde, wordt overbodig en 
komt in de weg te staan. en wat in de weg staat zal vroeger 
of later het veld moeten ruimen.

weg naar de toekomst, weg naar de zon
wat in de weg staat moet weg
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Bij de grote uitbreiding van het Muziekcentrum in Utrecht tot 
TivoliVredenburg in 2003-2014 bleef het grote auditorium met 
zijn omliggende foyers weliswaar geheel in zijn oorspronke-      
lijke staat gehandhaafd, maar er was veel te zeggen voor enkele 
oppervlakkige aanpassingen die de aansluiting met het nieuw 
toegevoegde gedeelte minder abrupt zouden doen maken. 
Daartoe werden een aantal elementen die oorspronkelijk 

Kleuraccoorden kolommen Tivolivredenburg, utrecht

als zichtbeton waren uitgevoerd van kleur voorzien en zo 
werden op een groot aantal kolommen in de foyer reeksen van 
harmoniërende kleuren aangebracht, per naastliggende kolom 
in kleur verschoven, als de omkeringen van een tonaal accoord. 
Een rij kolommen kon zo tot een harmonische eenheid worden, 
resonerend met de toon van de verwarmende tapijtstroken 
van Joost van Roojen nabij de zitplekken. Hoezeer ook serieus 

bedoeld, vluchtig als klanken waren ze alvorens goed en wel 
door het publiek te zijn opgemerkt weer overgeschilderd en 
zo tot stilte teruggebracht. Wat rest, zoals steeds weer van 
alle levende architectuur, is nog slechts een foto.

W7.08.24

Sikkens kleuren

W3.21.41

P0.15:55

S0.20:50

P0.20.50

S0.20.40

U4.30:52
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Het huisvestingscomplex “De Drie Hoven” kwam voort uit de 
gedachte om verschillende categorieën zorgbehoevenden 
bij elkaar te brengen, opdat je bij voortschrijdende gebreken 
niet naar een ander tehuis zou hoeven te worden verhuisd 
en dus in dezelfde kring zou kunnen blijven.
Opdrachtgevers volgden dit idee van een zogenoemde 
commissie Querido, die zich in de jaren zestig bezig hield 
met de vraag hoe met veroudering om te gaan. Daarin 
zat ook de arts Ben Sajet die een hoofdrol speelde bij de 
stichting van Duikers Sanatorium Zonnestraal.

Het was eigenlijk een complete stad, als het ware ommuurd, 
beschermd en overzichtelijk compact.
Aan het centrale plein waren behalve een winkel en een 
kroeg de biljartruimte, bibliotheek, wasserette, kamer voor 
verjaardagvieringen, een overdekt terras. Je kon er eten 
als in een restaurant en er werden allerlei gezamenlijke 
activiteiten georganiseerd.
Behalve een grootkeuken was voorzien in alle denkbare 
vormen van medische en paramedische zorg. Verder was er 
buiten een plantenkas en waren er dieren te verzorgen.

Niemand hoefde hier eenzaam in zijn kamer naar buiten te 
zitten staren; je was opgenomen in een soort gemeenschap 
waar iedereen altijd aanspraak had en zo was het vooral 
een antwoord op de vereenzaming waar juist nu zoveel 
over gesproken wordt en waarvoor geen serieuze oplossing 
in zicht lijkt te zijn.
De teloorgang van deze voorziening kwam met het 
terugtrekken van het Rijk van de financiering, die voortaan 
op basis van privé-verzekeringen zou moeten gebeuren 
en waarmee werd gekozen voor het stimuleren van privé-
woningen en daarmee voor vereenzaming en veel gedoe 
over vaak gebrekkige zorgverlening.

De gebouwde constructie is niet anders dan de omhulling 
van een verzorgingsconcept, als het ware een lichaam 
waaruit de ziel is vervlogen. Maar uiteindelijk geldt als 
maatstaf in culturele zin meer nog dan wat verdwijnt, vooral 
wat ervoor in de plaats komt.

Herinneringen aan “De Drie Hoven”

pag 49: Huis in de weg, China / Aire de repos, Frankrijk
pag 50: Kolommen Tivoli Vredenburg, Utrecht (2013)

pag 51 en 52: Gebouwencomplex voor bejaarden De Drie Hoven, 
Amsterdam (1964-74)
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Sinds de verzekeringsmaatschappij Achmea het gebouw in 
2013 verliet, kwam het na verschillende eigendomswisselingen 
in handen van projectontwikkelaar “Certitudo Capital”, die de 
ambitie heeft het complex een multifunctionele bestemming 
te geven met de nadruk op ca. 150 wooneenheden in een 
verscheidenheid van types, grootte en uitrusting. Hierbij wordt 
zowel aan ouderen als aan jongeren gedacht, waarbij het gebouw 
de mogelijkheden biedt voor uitgebreide gemeenschappelijke 
voorzieningen. Bij het vernieuwde gebouw moet bovendien 
een uitgesproken nadruk komen te liggen op duurzaamheid.

Zolang het niet gaat om uitbreiding maar uitsluitend om 
verandering van inhoud, dus van transformatie van het 
bestaande, leent de oorspronkelijke opzet, die dus niet uitging 
van het nauwkeurig volgen van een programma van eisen maar 
van een open systeem van invulbare ruimte-eenheden, zich in 
principe goed voor geheel andere bestemmingen. Dit was van 
meet af aan de leidende idee.

Nu de gedachte uitgaat naar wonen, is de uitdaging om deze 
constructie, vooral in horizontale zin uitgebreid en dus met 

relatief weinig periferie (waarbij daglicht vooral werd verkregen 
door de daklichtstroken), daarvoor ook geschikt te maken. 
Woningen zijn immers afhankelijk van ramen in de buitengevel.

Dit gaat lukken met het creëren van een drietal binnenhoven 
door drie torenelementen te verwijderen. Om volledig te 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria van vandaag dient 
een constructie uit 1972, en dus van ver voordat hier serieus 
aandacht aan werd geschonken, geheel te worden aangepast. 

Op grond van een aantal criteria is een keuze gemaakt voor een 
nieuwe buitengevel, waarmee het gebouw geheel zal worden 
ingepakt. De oorspronkelijke constructie kan dus worden 
gehandhaafd en daarmee ook de karakteristieke ruimtelijkheid 
van het gebouw. Dakterrassen kunnen bovendien worden 
ingericht als tuinen, terwijl in het licht van het uitzonderlijk 
grote dakoppervlak ook wordt gedacht aan een aanzienlijke 
hoeveelheid zonnepanelen. Verder biedt de omgeving 
mogelijkheden voor de aanleg van aantrekkelijk recreatief 
gebied met veel groen en eventueel het kweken van eigen 

producten.
Naast de wooneenheden biedt het centrale binnengebied van 
het gebouw ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen, 
zoals ontmoetingsruimten, sportvoorzieningen, ruimten voor 
educatieve doeleinden en een restaurant.

Dit ambitieuze programma zou het gebouw kunnen 
transformeren tot een microstad waarmee de aanvankelijke 
idee na 45 jaar alsnog verwezenlijkt zou worden. Immers, van 
meet af aan was de gedachte dat, in plaats van het vinden 
van de perfecte vorm voor een gefixeerd programma, we een 
structuur hebben willen maken die zich kan aanpassen aan wat 
er de loop van de tijd van verwacht zou worden. Deze uitdaging 
is dan ook tevens de ultieme test voor de oorspronkelijke 
basisgedachte van dit gebouw.

Criteria voor verandering en hergebruik:
- Ingrepen reversibel houden
- De karakteristiek van de ruimtelijke idee intact en zichtbaar 
houden
- Een bepaald gedeelte van het gebouw in de oude staat 

opknappen en handhaven
- Steeds zichtbaar houden wat oorspronkelijk is en wat later 
werd toegevoegd, evenwel zo, dat toegevoegd en oorspronkelijk 
een nieuwe harmonie opleveren
- Nieuwe functies mogen niet lijden onder beperkingen als 
gevolg van de oude constructie. Echter, bepaalde compromissen 
zijn wellicht niet uit te sluiten, maar kunnen hopelijk worden 
gecompenseerd door onverwachte kwaliteiten, zoals 
overhoogte, licht kwaliteit, uitzicht of, wie weet, ergens een 
mooie erker.
- Het gebouw als geheel moet niet achteruitgaan door de 
nieuwe toevoeging, maar zou er beter van moeten worden.

Overigens: je kunt een gebouw niet ongebruikt leeg laten 
staan zonder mensen die het op goede wijze bevolken en 
gebruiken. Alles wat geen functie heeft en leeg komt te staan 
zal onherroepelijk in verval raken.

Transformatie van ‘Centraal Beheer’
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pag  53: Arles, Frankrijk / bord, Picasso / Lucca, Italië / Arles, 
Frankrijk
pag  54: Transformatie Centraal Beheer, Apeldoorn

pag  56: Transformatie Centraal Beheer, Apeldoorn
pag  57: Andere ogen 

Het was toen in 1961 bij toeval een plaatje van de arena van 
Arles, tijdens de middeleeuwen als ommuurde stad volge-   
bouwd, naast dat van het Piazza dell’Anfiteatro, als opening in 
de stadsbebouwing van Lucca, kwam te liggen, dat bij mij het 
inzicht ontstond dat een vorm, uitgesproken als deze ovale 
ring, uitgangspunt kan zijn voor geheel verschillende ruimtelijke 
principes; het ene een exact negatief van het andere. Sinds dat 
ogenblik, nu dus 56 jaar geleden, werden ‘mechanismen’ en de 
condities waardoor gebouwen verandering van inhoud zouden 
kunnen opnemen voor mij de primaire uitgangspunten bij het 
ontwerpen (zie “Ruimte maken ruimte laten”, respectievelijk 
“Architectuur en Structuralisme”). Steeds gaat het er om, anders 
dan een programma op slaafse wijze te volgen, uit te gaan van 
de ruimtelijke kwaliteit met universele toepasbaarheid.
“We zouden zo moeten ontwerpen dat het resultaat niet te 
uitgesproken naar een ondubbelzinnig doel verwijst, maar nog 
interpretabel is, zodat het pas in gebruik zijn identiteit krijgt. Wat 
we maken moet een aanbod vormen, dat steeds weer weet op 
te wekken tot een voor een bepaalde situatie passende reactie, 
daarom niet neutraal en flexibel en dus ondoelmatig, maar met 
de ruimere doelmatigheid die wij polyvalentie noemden.”
(Uit: Ruimte maken ruimte laten, blz. 152)

De actualiteit van deze benadering is intussen alleen maar 
toegenomen. Lag aanvankelijk de nadruk vooral op de 
‘vloeibaarheid’ van de moderne wereld waarin de dynamiek 

Transformaties

van verandering van denkbeelden en behoeften door de 
statische logheid van gebouwen niet gevolgd kan worden, 
recenter is daar met het appel voor duurzaamheid nog een 
niet te veronachtzamen prikkel bij gekomen. Immers zullen we 
moeten wennen aan de realiteit en de waarde van wat er is 
en de mogelijkheden van renovatie en aanpassing daarvan. En 
omdat dit ook geldt voor de vele bestaande gebouwen die het 
aanzien niet waard zijn is dat de uitgelezen gelegenheid en een 
uitdaging ze behalve nieuw leven ook alsnog nieuw aanzien te 
geven; noem het een verjongingskuur.

Hoewel steeds vaker bestaande gebouwen succesvol 
gerenoveerd worden en geschikt gemaakt voor nieuwe 
bestemmingen blijft de markt tegenstribbelen en zolang onze 
economie er alles aan blijft doen om ons verslaafd te houden 
aan steeds meer en nieuwe goederen zal de vraag en daarmee 
de waarde ook van nieuwbouw renovatie uit de markt prijzen, 
daarbij ondersteund door de psychologische werking van 
nieuw, opnieuw, vers; schoon-schip voor meer, beter, voor 
de toekomst. Maar vernieuwen betekent ook wegdoen. Door 
wat niet versleten is als afval te verslijten wordt tenslotte alles 
vroegtijdig tot afval. Duurzaam is zo veel mogelijk uitgaan van 
wat er is; het doen met wat je hebt en dus met minder.
Het is in de eerste plaats de ruimtelijke kwaliteit die zich 
voor transformatie openstelt. Hoe minder versnipperd door 
indeling des te opener voor een nieuwe organisatie. Daarom 

lenen fabrieksgebouwen (zoals bijvoorbeeld Van Nelle en 
Lingotto - zie “Structuur en Structuralisme”, blz. 131, 132) 
met hun grote ongedeelde bedrijfsvloeren en overigens 
alle skeletbouw zich goed voor nieuwe invulling. Maar 
ook een gebouw als Centraal Beheer, bestaande uit een 
herhaling van gelijke ruimte-eenheden die in principe elke 
bestemming kunnen bevatten, laat zich relatief gemakkelijk 
transformeren.
En dan de arena’s, indrukwekkende solide constructies op 
prominente locaties in de stad en met hun zo uitgesproken 
elementaire maar ook onontkoombare omvattende vorm die 
zich even voor de hand liggend als nadrukkelijk aanbiedt als 
openbaar plein maar evengoed als besloten gemeenschap; 
volstrekt tegengestelde invulling van deze ovale ring die 
zichzelf blijft in beide functies, de een het negatief van de 
ander. Kun je een arena zien als een ovale vorm, Picasso met 
zijn corrida fascinatie wist de ovale vorm van een schaal te 
transformeren tot een arena.

Transformatie vraagt om verbeelding; door andere 
associaties iets anders in iets zien dan wat met de 
oorspronkelijke goede bedoelingen van voorgangers door 
het inzicht van een bepaald ogenblik gefixeerd werd, dus 
openheid voor wat de tijd verandert en zo meer ruimte 
vinden in wat je ter beschikking hebt. We hebben ogen 
nodig die verder kijken dan wat er te zien is; andere ogen.
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“L’artiste est un réceptacle d’émotions venues de 
n’importe où: du ciel, de la terre, d’un morceau 

de papier, d’une figure qui passe, d’une toile 
d’araignée. C’est pourqoi il ne faut pas distinguer 

entre les choses. Pour elles il n’y a pas de quartiers 
de noblesse.”

“De kunstenaar is een vergaarbak van emoties 
waar dan ook vandaan: uit de lucht, van de grond, 

van een stuk papier, van een voorbijganger, van 
een spinnenweb. Daarom moet het ene ding niet 

boven het andere gesteld worden. ze zijn alle even 
edel.”

Picasso 

Alles, afgeprezen, afgeschreven als waardeloos verliest vanzelf 
zijn waarde. 
Wat niet past in ons gevestigde waardensysteem wordt 
afgedankt, valt af als onkruid in onze tuin en wordt aldus 
automatisch tot afval.
De waarde van dingen ontlenen ze in onze cultuur aan wat ze 
waard zijn, wat men ervoor geeft, dus geldwaarde.
Waardevol is wat duur is in plaats van omgekeerd.
Niet schoonheid bepaalt de waarde, maar de waarde ervan 
schijnt schoonheidsgevoel op te kunnen wekken.
Het weten te waarderen van gewone dingen vraagt om ogen 
die poëzie weten te herkennen in wat niet als mooi (h)erkend 
werd.
Er iets in zien is een eerste schoonheidservaring. Wij vinden 

mooi waar we affectie mee hebben en die schoonheidservaring 
gaat dan weer meer affectie opwekken.
Met andere ogen, andere oogmerken bekeken kan iets een 
andere waarde krijgen, maar daartoe moet afstand worden 
genomen van de overheersende, gevestigde betekenis. Dat 
vraagt om iets anders in iets zien dan wat je ziet, het beeld 
anders interpreteren, met een open, dit wil zeggen niet 
vooringenomen, blik dus.
En dat is wat je ook deed bij de twintigste-eeuwse abstracte 
kunst die zich niet op het eerste gezicht prijsgeeft, immers 
geen weergave van een (bestaande) realiteit maar een nieuwe 
realiteit van de weergave. Kijken naar abstracte kunst is in 
eerste instantie een zoektocht naar houvast en daarmee een 
openstelling, overgave voor wat zich aanbiedt zonder dat 

eerder geaccepteerde beelden blijven overheersen.
Veranderde ogen nemen een andere wereld waar en zo kan wat 
altijd onopgemerkt want betekenisloos en dus zonder waarde 
overkwam de aandacht opwekken. Dat kan zijn door associaties 
en patroonherkenning dus.
Dat lukt wanneer ons brein kans ziet eventuele negatieve 
associaties (stuk, vies, fout) te verbannen.
De moeilijkheid daarbij is de meestal hardnekkige gebondenheid 
aan hun ‘oorspronkelijke’ betekenissen, als het ware als een 
chemische verbinding met sterke affiniteit en dat lukt door 
affectie (we zien niet de negatieve kanten van wat ons (ge)
lief(d) is), maar ook door vertrouwdheid die ontstaat als het 
nieuwe en onverwachte eraf is, door gewenning dus. We zijn 
immers voortdurend bezig met het zoeken van vaste voet in de 

bedreigende complexiteit van onze omgeving en het is moeilijk 
te ontkomen aan het geruststellende beeld van vertrouwde 
patronen en steeds weer gaat het erom of we iets op onze weg 
kunnen inlijven in de ons vertrouwde wereld en zijn daarbij 
steeds bezig met of we er op de een of andere manier ook beter 
van worden.
In een museum zet je je kunstogen op om verwonderd en 
zelfs ontroerd te raken bij de herkenning van beelden die 
kunstenaars als het ware wisten uit te vergroten en in een 
verrassend perspectief scherp te stellen. We moeten de wereld 
bekijken met de ogen van de kunstenaar om te ontdekken dat 
overal wonderbaarlijke dingen, vormen, kleuren voor ons vóór 
onze voeten en voor het grijpen op straat liggen.

oog voor het onaanzienlijke, wat op onze weg komt, wat ons 
opvalt, toevalt

uit: Cahiers d’art – Conversations avec Picasso, 1935 door Christian Zervos “Nature morte à la chaise cannée”, Picasso, 1912
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Patronen van herhaling; ruimte en tijd stilgezet

Afbeeldingen bevatten een boodschap, ze vertellen over 
verwachtingen, over wat zich afspeelt, of zich heeft afgespeeld. 
En omdat de notie van verandering wordt uitgedrukt door 
het begrip tijd is in alle afbeeldingen die iets voorstellen en 
dus betekenis hebben de tijd aan het woord. Zo blijft alles in 
beweging zoals we ook onze gedachten niet stil kunnen zetten.

Elke compositie is een verhaal waarvan de onderdelen zo 
samengevoegd werden dat ze een bepaalde relatie tot elkaar 
kregen. Een compositie is leesbaar en houdt onze gedachten in 
beweging en ook wanneer abstract en nergens naar verwijzend, 
zijn we geneigd er een voorstelling in te zien. Onze hersenen 
schijnen onvermoeibaar op zoek te gaan naar herkenbare 
leesbare beelden (associatie).

Voor ons onleesbare tekens of motieven die dus niet hun 
verhaal weten te vertellen worden zo tot achtergrond, decor, 
begeleiding, en slechts beoordeeld op de associaties die ze 
door hun fascinerende vorm weten op te wekken.
Bij patronen, bestaande uit herhaalde elementen verdwijnt 
de dwang tot interpretatie en daarmee wordt ook het verhaal 

geëlimineerd. Het maakt je hoofd leeg, zoals de Zero-beweging 
beoogde.

Dit wordt gereflecteerd in steeds herhaalde motieven van 
het vertrouwde decor van vloer- en wandtegels, evenals van 
weefsels, voortgebracht door handmatige motoriek; maar ook 
bij door massaproductie gestempelde verpakkingsmiddelen 
van grote perfectie met een intelligent proces ontworpen en 
vervolgens liefdeloos en hersenloos geproduceerd, vluchtig 
verbruikt en zonder aanzien; als afval beschouwd.

Herhaling onttrekt de aandacht aan een herkenbaar object 
door die af te leiden naar het geheel, zoals je bij het zien van 
een massa mensen de individuele gezichten uit het oog verliest. 
Patronen van herhaling fixeren onze aandacht vermoedelijk 
nu juist door de afwezigheid van alles dat ons boeit aan een 
compositie en werkt daarom als een stilte.

En zoals uitgestrekte landerijen doorgroefd zijn met eindeloze 
voren of kaarsrecht gesnoeide struiken in rechte stroken 
zonder einde en dat jaar na jaar opnieuw, door mensen met 

hun werktuigen die schijnbaar niet meer hoeven te denken 
aan wat gedaan moet worden lijkt de werking van de tijd 
uitgeschakeld. Zonder begin en zonder einde en zonder 
verandering is de tijd geëlimineerd en rest oneindigheid. We 
ervaren immers de tijd slechts door gebeurtenissen en de 
veranderingen daardoor teweeggebracht.

Wat wij dagelijks leven noemen wordt gekenmerkt door 
herhaling; herhaling van ademhaling, tandenpoetsen, van 
dag en nacht, van week tot week, het jaar rond. De rustige 
cadans van een naar behoren lopende machine, dus zonder 
horten en stoten.

Patronen van herhaling geven, zoals ze als het ware vol zijn 
van ledigheid, aan een vlak textuur en een zeker volume of 
zelfs de suggestie van ruimtelijkheid. 
Bij patronen van plastische aard zoals bijvoorbeeld de witte 
reliëfs van Schoonhoven leidt afhankelijk van de belichting 
de schaduwwerking tot een steeds weer nieuwe ruimtelijke 
werking.

pag 59: Dagelijks vervangen (links): 6x bonbonverpakkingen / 
schoenzool / plastic met boogjes
Eeuwen bewaard (rechts): Reliëfs Tempel van Horus, Edfu, Egypte 
/ Reliëfs Tempel van Luxor, Egypte / Assyrische Collectie British 
Museum Londen, Groot Brittannië / Mezquita, Cordoba, Spanje 
/ Assyrische Collectie British Museum Londen, Groot Brittannië 
/ Maya alphabet, Mexico /Assyrische Collectie British Museum 
Londen, Groot Brittannië / Kleitablet in Samoerisch en Akkadisch, 
Oriental Institute, University of Chicago, USA
pag 60: Houten huis, Japan / “coin” verpakkingsmateriaal / Textiel, 
Kuba, Congo-Kinshasa / Aspergeveld / Schakelmateriaal / Albert 
Heijn kratjes / Pleisterwerk, Tinos, Griekenland / HH visitekaartjes 
/ Verpakkingsmateriaal karton / Putdeksel / Pleisterwerk, Tinos, 
Griekenland / Pergola, Bussaré, Italië / Ai Weiwei / Schoonhoven 
/ Gesmolten zebrapad, New Delhi, India / Noppenbeton, Gerard 
Doustraat, Amsterdam

pag 61: Charnley House, Chicago, USA, Frank Lloyd Wright / 
Ca’d’Oro, Venetië, Italië / Alhambra, Granada, Spanje / Basilica di 
San Clemente, Rome, Italië / Santa Maria Maggiore, Rome, Italië 
/ Alhambra, Granada, Spanje / idem / Louvre, Parijs, Frankrijk / 
Alhambra, Granada, Spanje / Venetië, Italië / idem / Galleria Doria 
Pamphilj, Rome / Rome, Italië / Venetië, Italië /Alhambra, Granada, 
Spanje / Baptisterium, Florence, Italië 
pag 62: Budapest, Hongarije
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Beelden van oorlogsgebieden tonen waar overal mensen 
in weerwil van hun deplorabele omstandigheden kans zien 
te overleven. Het zijn juist dit soort beelden die een zekere 
aandoenlijke heldhaftigheid uitstralen die wij ervaren als 
schoonheid. Deze schoonheid zoals die een verbijsterend 
aanpassingsvermogen toont waarmee in alle omstandigheden 
nog kans gezien wordt er iets van te maken is verraderlijk 
zoals die lijnrecht staat tegenover waar wij voor staan. Anders 
dan aanpassing aan omstandigheden en omgeving gaat het 
de architect immers nu juist erom die omgeving zo goed als 
mogelijk voor ons geschikt te maken, dus aan ons aan te passen.
Een indruk van schoonheid kan, maar hoeft geen morele 
achtergrond te hebben. Het is iets, een gevoel, dat je overkomt, 
je kan overrompelen, onberedeneerd en onvoorwaardelijk. Je 
ziet of hoort iets dat verrast doordat onverwachts, onwezenlijk,  
onwerkelijk en wat niet past, niet thuishoort in jouw 
werkelijkheid; niet te bevatten en dus in feite surrealistisch.

De fotografe Eva Besnö vertelde hoe ze in de ban raakte van het 
beeld van in de oorlog uitgebrande huizen voordat ze zich wist te 
realiseren wat het lot van de bewoners wel moest zijn geweest. 
En de componist Stockhausen bekende de beelden van een 
vliegtuig dat een wolkenkrabber penetreerde op 9/11 in New 
York als een kunstwerk te hebben ervaren (wat hem overigens 
geen populariteit bezorgde). Wat hem ongetwijfeld overkwam 
was dat voor hem evenals voor vrijwel ieder ander, wat zich 
afspeelde niet was te bevatten. Wie werd niet overweldigd door 
dit fenomeen als een verschijnsel van de natuur, onze macht 
te boven gaand en daarom ontzagwekkend. Maar ook, zoals 
de prestatie van een respect afdwingend bouwwerk in enkele 
seconden tot nietigheid werd ontmaskerd riep onwillekeurig 
een ervaring op die je als subliem zou kunnen karakteriseren. 
En wie dacht toen onmiddellijk aan het lot van de ongelukkigen 
die zich op dat ogenblik in het gebouw bevonden?

Alle beelden van overal en meestal van verschrikkingen 
waarmee de media ons doordrenken, als een bizarre en 
duizelig makende opvolging van verwoesting en verdriet, bruut 
afgewisseld met illusies van voorspoed en vrolijkheid, leveren 
een volstrekte verwarring van werkelijkheden op. Zowel 

virtueel als reëel wordt het beeld van de tastbare werkelijkheid 
verstoord en leven we in een maalstroom van vele schijnbare 
niet te verwerken werkelijkheden waarmee wel alle empathisch 
vermogen moet worden verdoofd en afgestompt. Zoveel 
betrokkenheid kan nog slechts oppervlakkig zijn en laat zich 
door de machteloosheid waarmee alles wordt aanschouwd 
maar al te gemakkelijk uitbannen.
Zo dringen beelden slechts door los van hun feitelijke inhoud 
en in een gesublimeerde staat die zich nog slechts laat ervaren 
als kunstmatig en vervreemd van het leven in de tastbare 
werkelijkheid waarin ook esthetiek tot een abstractie is 
geworden.
In dit opzicht is kunst een sublimatie van de werkelijkheid die 
mooi maar ook problematisch en zelfs afschrikwekkend kan zijn, 
maar door de hand en het oog van de meester ook in het laatste 
geval tot een te verdragen beeld wordt getransformeerd.
Kan een foto en vooral film, al of niet gemanipuleerd, een 
grote authenticiteit suggereren en wellicht mede dankzij de 
geësthetiseerde vorm empathie opwekken, een schilderij 
weet de grootste verschrikking te vermommen als een 
schoonheidservaring. Neem Picasso’s Guernica, toch echt 
bedoeld als een uiting van machteloos medeleven voor een 
reële gebeurtenis met de ondubbelzinnige bedoeling om 
uitdrukking te geven aan betrokkenheid bij het tragische 
lot van de bewoners van die door Franco gebombardeerde 
stad. Picasso schilderde daartoe mensen en dieren, duidelijk 
herkenbaar in doodsnood die echter hun gevoel van wanhoop 
en verschrikking toch niet op ons weten over te brengen.
Iedere associatie met de bittere realiteit wordt hier overstemd 
en tegelijk verdrongen door een geësthetiseerde weergave; 
een abstractie als sublimatie, waar, weliswaar kleurloos en 
meer getekend dan geschilderd, al is in afzonderlijke elementen 
nog zo’n herkenbare wanhoop uitgebeeld, de evenwichtige 
compositie van het beeld als geheel overheerst.
Zo kunnen de gruwelijkste details worden gereduceerd tot 
onschuldige, zij het vaak opwindende figuren, waarop geen 
empatisch vermogen weet aan te slaan, maar waarmee het 
onderwerp naar een ander vlak wordt getild, gesublimeerd en 
geconserveerd, tot een monument.

Sublimatie van verschrikkingen
su

Blim
ATie vA

n
 verscH

riKKin
G

en

La Guernica, Picasso (1937)Ground Zero, World Trade Center 
(2001) 
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Overlevende ontheemden leveren mooie plaatjes 
op waarnaar wij weten weg te kijken. Maar onze 
machteloosheid leidt tot achteloosheid en zo maken onze 
ogen dingen maar ook mensen tot afval. Waar zijn wij 
wanneer, in de woorden van Aldo van Eyck, “architecture 
needs do no more than assist man’s homecoming.”?
Naast alle bekende verheven doelen is het aan ons om 
te zorgen voor thuiskomst als basisconditie voor wie dan 
ook, waar dan ook. En dat is zorgen voor plekken waar je 
in plaats van je steeds weer te moeten aanpassen aan wat 
je overkomt, aankomt en die zich aan jou aanpassen, die je 
opvangen en je opnemen. Alleen een verandering van onze 
ogen kan menselijke waardigheid in zicht brengen.

ontheemd

pag 63: Meisjes op balkon, Jabaliya, Palestina (2009) 
pag 64:  Vegende vrouwen, Grozny, Tsjetsjenië (1996) / Vrouw op 
haar balkon, Tacloban, Philippijnen (2013) / Ground Zero, World 
Trade Center (2001) / La Guernica, Picasso (1937)

pag 65: Vuilnisbelt, Kabul, Afghanistan (2005) / Slapen onder blote 
hemel, Kathmandu, Nepal (2015) / Middellandse Zee (2014)
pag 66:  Moeder en kinderen, Basra, Irak (2003) / seizoensarbeiders 
onder snelweg tussen Giresun en Ordu, Turkije
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Illusie en zwaartekracht
Zoals onze wereld uit hoe langer hoe meer zich met elkaar 
vermengende werkelijkheden is gaan bestaan, waarmee 
vooral verwachtingen en verlangens worden opgewekt, heeft 
dat ook de verbeelding van de ruimte niet ongemoeid gelaten 
en realiteit met fictie versmolten.
Niet alleen kunnen we door (nog) ongerealiseerde ruimten lo-
pen, zoals je een nog ongeboren kind met zijn bewegingen op 
een beeldscherm kunt gadeslaan, en zo kunnen onrealiseer-
bare ruimtes zoals Piranesi nog in het platte vlak verbeeldde 
nu als levensechte virtuele realiteit worden voorgespiegeld 
en worden ervaren als bezoeker, waarmee verbeelding tot 
een soort werkelijkheid is geworden.
Illusies kennen geen zwaartekracht, ontkennen, de tastbaar-
heid van de werkelijkheid en brengen utopie binnen hand-
bereik.

illu
sies

Bezien vanuit het standpunt van de fysica zou er als opposi-
tie van zwaartekracht ook een tegengestelde opheffende 
kracht moeten zijn die ons dus niet neerdrukt maar opheft 
van de aarde. Zo beschouwd krijgt een voorstelling van de 
hemel een andere dimensie die zich laat verbeelden hoog 
boven je, waar de ruimte zich sluit.

En waar ons dan ook nog hemelse luchtkastelen worden 
voorgespiegeld overtreft hier de verbeelding elke denkbare 
ruimtelijke werkelijkheid. Deze schilderingen, die hoewel ze 
wellicht in artistiek opzicht niet kunnen wedijveren met die 
van de Sixtijnse kapel, bieden wel een ongekende ruimtelijke 
illusie.

Maar hoe in hemelsnaam hebben ze kans gezien om op 
steigers balancerend het juiste perspectief te bieden vanuit 
het standpunt van de beschouwers beneden en dat zonder 
de digitale hulpmiddelen van vandaag die dat tot een koud 
kunstje zouden maken.

Zijn wij - en niet ten onrechte - trots op de wonderen van 
onze moderne technische hulpmiddelen en de intelligentie 
die dat allemaal wist voort te brengen, het is goed ons te re-
aliseren tot welke wonderen diezelfde intelligentie eeuwen 
eerder, ongetwijfeld met weer andere hulpmiddelen in staat 
was.

Als een gewichtsloze wolk neergedaald op het enige open 
veld in hartje Chicago is dit even kostbare als kwetsbare 
kunstwerk op het eerste gezicht een platte publieksattractie. 
Maar wanneer je jezelf en de anderen zwevend tegemoet 
komt als een luchtspiegeling die geheel onafhankelijk van 
jouw wil met jouw bewegingen op de loop gaat, lijk je in een 
alternatieve, fictieve werkelijkheid te zijn terechtgekomen; 
een duizelingwekkende onverwachte illusie.
Dit schijnbaar materieloze object – antiobject - zonder 
een eigen inhoud, ontleent zijn identiteit uitsluitend aan 
de vanuit elk standpunt wisselende weergave van de erin 
samengebalde omgeving.
Dit surrealisme van een zo onstoffelijke buitenkant, boven-
dien zonder toegankelijke binnenwereld, hoe verleidelijk 
wellicht voor veel architecten, behoort ondubbelzinnig tot 
het domein van de kunst.

Deze vlucht uit de stoffelijke realiteit opent deuren naar nieu-
we mogelijkheden en stimuleert tot relativering van alles wat 
vaststond en daarmee wordt veel van wat eerst onwrikbaar 
leek losgewrikt en opengezet om verandering binnen te laten 
en zo afscheid van het verleden gemakkelijker gemaakt. Il-
lusies maken ons van bijziend tot verziend. Maar we blijven 
afhankelijk van de natuurlijke cyclische processen van dag en 
nacht, van de seizoenen, van geboorte en sterfelijkheid, van 
het aardse leven dat als de cadans van een onverstoorbare 
motor binnen zijn vermogen draaiend blijft en ons steeds 
weer tot de orde van de dag roept.
Onze illusies houden ons in het wankele evenwicht van twee 
antagonistische krachten: een verlangen naar geborgenheid 
en het verlangen naar avontuur, verandering, verbetering, 
naar “lucht van andere planeten” (Stefan George).

illusie en zwaartekracht

St Ignazio Kerk, Rome en 
Church of St Thomas, Brno, Tsjechië

Anish Kapoor, Millennium Park, Chicago

pag 67: Sant’Ignazio, Rome, Italië
pag 68: Church of St Thomas, Brno, Tsjechië

pag 69: Millenium Park, Chicago IL, USA, Anish Kapoor (2006)
pag 70: Sant’Ignazio, Rome, Italië
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Wanneer Einstein aan het einde van zijn leven beweert 
eigenlijk maar twee originele denkbeelden te hebben gehad 
onderstreept hij daarmee dat je het vooral moet hebben 
van wat je krijgt aangereikt door je omgeving, je collega’s, je 
voorgangers die je op een spoor zetten waarop jij dan weer 
verder gaat. Zo is ook de voetballer die een doelpunt maakt 
in veruit de meeste gevallen afhankelijk van de schitterende 
voorzet van een teamgenoot; wel stond hij daarvoor net precies 
op de juist plaats.
Voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën en het vinden van 
vormen daarvoor is een omgeving rijk aan prikkels cruciaal 
en daarbij zijn degenen die je paden kruisen je voornaamste 
bronnen. Wat je toevalt bepaalt je mogelijkheden om daarop 
eigen ideeën te laten ontkiemen. Daarbij is vermoedelijk jonge 
leeftijd bepalend voor je opnamevermogen van indrukken 
die later niet meer binnen worden gelaten (ook al is er dan 
misschien een enkele laatbloeier).

Bij ontwerpoefeningen op de Technische Universiteit in Delft 
vroeg ik studenten waar ze vandaan kwamen. Het viel op dat 

ging aftekenen en de constant voelbare onrust daarover die 
stap voor stap dichterbij kwam en een snel toenemende sfeer 
van angst ging oproepen, uiteindelijk culminerend in een acuut 
levensbedreigende situatie. Een voortdurende waakzaamheid 
stelde je wel open naar de wereld en ook te leren leven in 
onzekerheid was misschien uiteindelijk een nuttige les. Maar 
vooral en ondanks alle moeilijkheden was het toch het omringd 
zijn door de culturele rijkdom van een overvloed aan ideeën, 
mogelijkheden en onverwachte wetenswaardigheden die alles 
overstemde. Bij ons thuis ging het over de meest uiteenlopende 
zaken en zonder enig onderscheid in belangrijkheid. En het 
kan niet anders dan dat daarmee denken en ook voelen als 
vermogens verdiept werden en daarmee de grondslag voor 
alles wat later uit je brein kon voortkomen. De bron zit niet 
in je hoofd, maar wordt geleverd door de cultuur waaruit je 
voorkomt.
Indien het waar is dat alles wat zich laat bedenken op de een 
of andere manier moet zijn geproduceerd uit wat er in je brein 
is binnengekomen, door wie je ogen zijn gevormd om uit alles 
wat er in de wereld is nu juist datgene te kiezen waarmee je 

wordt vergeten.

Je hoeft niet altijd op de schouders van reuzen te staan om het 
uitzicht van nieuwe inzichten te ontwaren, vaak zijn het mensen 
dicht bij huis waardoor je wordt wakker geschud en die deuren 
naar nieuw inzicht voor je openen. Zoals de jonge pianist en 
componist Karel Trouw, die met een extatische fascinatie 
voor het werk van Strawinsky waaruit hij niet ophield om met 
adembenemende virtuositeit fragmenten op de piano voor 
te spelen; een volstrekt nieuwe wereld nadat thuis eigenlijk 
uitsluitend de klassieke klankwereld heerste. Maar wat vooral 
overkwam, nog meer dan die nieuwe muziek, was zijn extatisch 
enthousiasme dat hij als een vuur op mij deed overslaan.
Een andere kunstenaar die bij ons over de vloer kwam was een 
eveneens jonge schilder Jan Meyer, die, al was het alleen al 
door geheel en al aan het stereotypische beeld van bohemien 
te voldoen en dus zijn volstrekte onaangepastheid, grote 
indruk maakte maar voor mij bovendien een geheel nieuwe 
denkwereld opende. Ik was mij toen nog niet bewust hoe hij 
aan de schaduw van Karel Appel probeerde te ontsnappen 

Corbusier was op zijn beurt weer schatplichtig aan vliegtuigen 
en grote schepen die hij de architectuur binnenbracht. 
En dan word je ook nog meegenomen naar het Maison de 
Verre in Parijs van Chareau (met Bijvoet). Een ruimteschip. Een 
machine van staal en glas, waarin je kunt wonen, als het ware 
getransplanteerd in zijn traditionele omgeving. Een ervaring die 
in je hersens binnendringt om je definitief in een andere wereld 
binnen te leiden. Hier trad je de toekomst binnen, levend in 
beelden die toonden dat alles anders en vernieuwd zou gaan 
worden en die je zou gaan inademen: als “lucht van anderen 
planeten” .

Na een vader die niet ophield om zijn onuitputtelijke maar 
vooral muzikale kennis toe te dienen, die mij toen als puber 
overigens maar half aansprak, was Aldo van Eyck een opvolger 
die architectuur en beeldende kunst met een zelfde passie en 
overtuigingskracht daaraan wist toe te voegen. Zijn voorbeelden 
kwamen van overal en lieten zien hoe de elementaire 
ingrediënten van onze ruimtelijke wereld overal terugkomen, 
steeds weer in andere gedaanten als een oneindige variatie van 

wie zijn jeugd had doorgebracht in een verre uithoek op het 
platteland vrijwel zeker minder vat kreeg op een opgave in de 
stad en temidden van wat daar als het normale leven beschouwd 
wordt. Niet alleen was hun referentiekader kleiner, ze hadden 
gewoon minder gezien, minder meegemaakt maar misschien 
had dat ook hun denkvermogen versmald, versimpeld; 
schijnbaar werkt een prikkelarme omgeving verdovend, of een 
omgeving rijk aan prikkels opwekkend, alsof het steeds weer 
uitgedaagd worden een toestand van wakkerheid in stand 
houdt,
Wat mis je wanneer je in een schrale omgeving wordt 
grootgebracht? We hebben het dan niet over gebrek aan liefde 
of erger en de kwetsuren als gevolg daarvan die zullen blijven 
opspelen, maar over een arme voedingsbodem waarop te 
weinig tot bloei kon komen.

Mijn eigen jeugd was overigens verre van onbezorgd te noemen 
met de dreiging van wat zich in nazi-Duitsland steeds donkerder 

een stapje verder kunt komen, dan is de kwaliteit zowel als de 
kwantiteit van die invloeden dus bepalend voor wat je in je 
verdere leven weet voort te brengen.
Dat daarbij ouders een beslissende rol spelen spreekt voor zich. 
Hun dubbele invloed, zowel genetisch als door de omgeving 
die zij voor je bepalen moet wel beslissend zijn voor je verdere 
ontwikkeling. Het is aannemelijk dat alleen al hun keuze voor 
een Montessorischool de grondslag vormde voor de idee dat je 
niet alles voor iedereen moet bepalen maar ruimte moet laten 
voor eigen keuzes binnen alles wat je maakt.

Het lijkt erop dat bepaalde voorvallen in het bijzonder bepalend 
werden voor je vermogens in je verdere leven en sommigen 
daarvan blijven in je herinnering gegroefd die het vermoeden 
wekken dat ze dan ook beslissend waren, hoewel dat verre van 
zeker is. De herinnering kiest vaak onbenullige nietszeggende 
details uit waarvan in het duister blijft waarom nu juist die 
bleven hangen terwijl wat juist van belang was gemakkelijk 

en onbedoeld veel van diens verhaal doorgaf. Hij wilde heel 
graag de toendertijd veelvuldig in de Amsterdamse grachten 
gelegen felgekleurde kolenboten met hun enorme, sprekende, 
witte letters van de firmanaam “Walvis” weergeven, maar 
dan zonder de letterlijkheid van die naam Walvis. Zou je dus 
dat karakteristieke beeld ook kunnen overbrengen met die zo 
essentiële letters maar geabstraheerd van hun betekenis? Ook 
was hij het die in het portret dat niet wilde lukken nu juist het 
enige onderdeel dat goed leek verwijderde om zodoende het 
dominerende element en daarmee de blokkade om de dingen 
in hun onderlinge relaties te zien wegnam: “kill your darlings”.
Maar de grootste ervaring die mijn eerste echte interesse in 
architectuur werkte was de ontdekking van de nieuwe wereld 
van Le Corbusier waartegen het bestaande vooral overbodig 
en achterhaald leek en in één klap radicaal als door een grote 
schoonmaak werd weggewist en waarmee tevens de schaarse 
witte, lichte en platte bouwwerken als vreemde eenden in onze 
toch wel wat zware bakstenen stad op hun plaats vielen. Le 

vormen om analoge ideeën te belichamen. Die kennis voedt 
het inzicht dat het de middelen en de omstandigheden zijn die 
steeds weer aanleiding geven tot andere vormen en dat door al 
te snel toe te geven aan de gemakzucht van een veilige routine 
en dus ons denkvermogen bij voorbaat uit te schakelen we stil 
blijven staan. Om al is het maar een stapje verder te komen 
moeten we zoveel mogelijk uitingsvormen die de wereld rijk is 
weten te incorporeren in het culturele domein van ons brein.
“Naarmate je meer gezien, meegemaakt en opgenomen hebt en 
er in je ‘bibliotheek’ een rijkere ervaring is opgeslagen, beschik je 
in principe over een groter arsenaal van potentiële aanwijzingen 
waaruit je een richting kunt kiezen of, anders gezegd, je 
referentiekader wordt groter. Het vermogen tot een principieel 
anders benaderen van een opgave, dus tot het creëren van een 
ander ‘mechanisme’, is geheel afhankelijk van de rijkdom aan 
ervaringen, zoals iemands uitdrukkingsmogelijkheden in taal 
niet kunnen treden buiten zijn beschikbare woordenschat.”
(Citaat uit “Ruimte maken ruimte laten”, blz 5)

Bronnen

Todi Privé huis, Bussaré, Italië Cotté, Frankrijk
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Hij wist als geen ander je ogen te leiden van het uiterlijk naar 
de inhoud, niet hoe, maar waartoe; het verhaal, de taal ervan.
Blinde Van Eyck volgelingen die zich geheel overleverden 
aan zijn ‘leer’ werden verlamd en waren verloren. Waar het 
om ging was dat je denken moet alvorens naar het ‘vlotte 
potlood’ te grijpen. Het was de intellectuele scherpte van zijn 
oordeelsvermogen, vaak nog meer dan zijn oordeel zelf, dat 
aanstekelijk werkte.
Een bouwwerk moet kloppen en klinken als een gedicht; alles 
is hoofdzaak en moet gaan over de eronder liggende visie. 

Alles wat je maakt moet een statement zijn en radicaal: image-
making, voorbeeldig, als haute couture (die later en dan zonder 
zijn scherpe kanten eventueel tot massacultuur kan worden).
Kunst gaat niet uit van de realiteit maar wat realiteit zou moeten 
kunnen zijn. Voor hem had architectuur de taak om tenminste 
modellen te tonen die de wereld zouden kunnen corrigeren 
en dit idealisme kende geen compromis en in feite ook geen 
tegenspraak.
Zijn bijna hermetische precisie zoals we die we kennen van 
dichters moest wel vaak in conflict komen met de heersende 

realiteit en maakte zijn werken in feite tot utopieën.
Overal, in alle hoeken van de wereld, zocht hij zijn gelijk en 
vergaarde hij schatten die de beperkingen van onze cultuur 
konden aantonen en ter bevestiging van zijn wereldbeeld.
Ook in de analoge zoektocht van de twintigste-eeuwse 
kunstenaars ter verbreding van onze cultuur als Arp, Brancusi,  
Ernst, Klee, Picasso en later Cobra wilde hij de architectuur 
betrekken die weliswaar geheel gericht was op een even 
bewonderenswaardige als noodzakelijke sociale en technische 
hervorming, maar toch vooral oppervlakkig  bleef (dit wil 

zeggen met uitzondering dan van Le Corbusier, de enige die 
hem echt tot voorbeeld diende, maar ook waren Rietveld en 
Duiker steeds nabij). 
Naar hoeveel wonderbaarlijke plekken wees hij ons als een 
antropoloog de weg, naar waar hij thuis was. Was de regenboog 
zijn favoriete kleur, de wereld was zijn favoriete plek.

Aldo van eyck

Briefkaart van Aldo van Eyck aan Herman Hertzberger (1985)
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Afdrukken van Johan van der Keuken met opmerkingen voor het lab

Afhankelijk als we zijn van afbeeldingen zijn het ook van onze 
gebouwen de foto’s die de uiteindelijke beelden vormen 
waarnaar de gebouwde werkelijkheid zich vervolgens voegt. 
Je moet het dus maar met de fotograaf treffen die een 
vaak weerbarstige werkelijkheid weet te temmen om jouw 
gedroomde wereld niet alleen vast te leggen maar zelfs ook op 
te roepen.
Het was Johan van der Keuken vooral te doen om onze 
gesprekken steeds wanneer er weer een nieuw project klaar 
was waar we dan samen naar toe gingen, waarbij het steeds 
weer spannend was of hij iets van onze gemeenschappelijke 
wereld zou aantreffen, dat hem tot actie zou weten op te 
wekken.

Doet een fotograaf in het algemeen zijn best om de architect 
in wiens opdracht hij handelt het naar de zin te maken door 
zijn werk zo voordelig mogelijk te doen uitkomen, dus vanuit de 
meest ruimtelijke hoek en in het meest voordelige licht gezet, 
daar was Johan van der Keuken wars van.
Wanneer uiteindelijk de lang van te voren afgesproken datum 
was aangebroken en steeds weer de lucht grauw zonder een 
sprankje zon, was hij steevast opgewekt: gelukkig geen zon en 
dus geen schaduwen. Slechts bij hoge uitzondering wist hij zich 

er toe te zetten om mij tevreden te stellen, ten koste van wat 
hij als zijn standaard zag, maar wat hij zelf niet zo zag zitten 
en meestal werd zijn enthousiasme nu juist opgewekt door een 
situatie die ik zelf in eerste instantie niet altijd als essentieel zag 
voor wat ik voor ogen had gehad. Maar hij zag feilloos wat ik al 
te vaak niet zag dat ik gezien had.
Zonder een situatie te poseren wist hij steeds “le moment 
décisif” te treffen waarop net iemand zo figureerde dat de 
bedoeling van het gemaakte duidelijk werd. Of anders wist 
hij iemand steeds op ontspannen wijze even een iets andere 
houding aan te doen nemen, zodat je nooit op de rug gezien en 
steeds op de beste plek in beeld zouden komen.
Uiteindelijk ging het niet om het vastleggen van een situatie 
die plaatsvond, maar om een situatie die evengoed had kunnen 
plaatsvinden en die als karakteristiek voor de mogelijkheden 
die het gebouwde te bieden heeft kon gelden. Zo registreert het 
beeld niet alleen een werkelijkheid maar creeërt die eveneens. 
Overigens wil je niet weten hoeveel nog achteraf ooit in 
een donkere kamer aan een negatief werd gewerkt om de 
bedoelingen beter duidelijk te maken (wat nu met Photoshop 
gebeurt). Wat wij willen zien als een beeld van de werkelijkheid 
blijft een beeld van een denkbare werkelijkheid: van een idee 
dus.

Zijn vertrouwde wereld was zwart wit, maar ook bij hem kwam 
onherroepelijk het ogenblik dat hij de kleur moest toelaten in 
zijn werk. Daarmee was het urenlang bewerken van afdrukken 
in de veilige donkere kamer verleden tijd en moest worden 
overgelaten aan de technische blik van laboranten aan wie hij 
het handwerk dat het daglicht niet mocht zien noodgedwongen 
uit handen moest geven.

Johan van der Keuken maar ook Willem Diepraam begrepen 
niet alleen feilloos dat het mij nooit ging om de vorm an sich, 
maar steeds om de rol ervan in het leven. Dus gaat het er niet 
om, te laten zien hoe iets is ontworpen, maar waartoe, voor wie 
en in welke situatie. 
In de gebruikelijke architectuurfoto’s zie je slechts bij 
uitzondering figuurtjes en dan nog meer voor de schaal dan ter 
verduidelijking van iets (en meestal bewogen door de gewenste 
lange belichtingstijd om het geheel in een beter licht te zetten).
Hij keek door mijn ogen, terwijl ik steeds naast hem staand, 
door zijn ogen keek om te zien wat hij zag en hoe hij dat zag, 
met als gevolg dat het vooruitzicht van zijn blik ook invloed 
kreeg op het ontwerpen.
Zoals ik misschien zijn ogen bijstelde heeft Johan van der Keuken 
mijn ogen veranderd evenals ook Willem Diepraam dat wist te 

doen, beide met hun geheel andere visie. Diepraam steeds met 
een zo breed mogelijke hoek om zoveel mogelijk situaties in 
hun onderlinge relatie te vatten en zo als het ware divergerend, 
terwijl Van der Keuken steeds concentreerde op een situatie, 
dus convergerend en meer statisch. Beide wisten op hun manier 
te laten zien hoe de omgeving en dus de architectuur de rol 
vervult van toneel van de handeling, niet meer en niet minder 
en ze vormden zo een klankbord en de bevestiging van wat 
werkt en daarmee steeds weer een stimulans voor een vervolg. 
Zo speelden beelden steeds een cruciale rol en gaat dat het 
ontwerpen zelfs beïnvloeden waar je onwillekeurig gaat kijken 
met ogen die zien wat de camera ziet zodat het beeld als 
voorbeeld en toetssteen gaat dienen om je een voorstelling te 
maken van hoe het betreffende onderdeel zou kunnen gaan 
werken.
En zo zijn het de beelden van mogelijkheden die ons 
voortdurend begeleiden en het zijn tenslotte ook die beelden 
als getuigenis van bedoelingen die als enige overblijven 
wanneer de gebouwen onherkenbaar veranderd zijn als er dan 
tenminste nog iets van over is.

Johan van der keuken
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JenEen op zichzelf staande toon zegt niet veel. Pas door wat 
ervóór klonk en erna of in samenklank krijgt hij zijn waarde. 
Op zichzelf staande kleuren kunnen weliswaar associaties 
oproepen (zoals zee - bloed - sneeuw - citroen - ei - olijf - baby- 
etc.) maar betekenen niet echt iets. Joost van Roojen leerde 
hoe ook een kleur pas kleur wordt en zijn waarde krijgt door 
wat ernaast staat. Zo maakte hij kleurbanen als toonreeksen 
die je kunt ervaren als accoorden, complexe samenklanken die 
verschillende intensiteiten weten op te roepen en ook ruimte. 
Waar kleurbanen terugwijken ten opzichte van naastliggende 
ontstaat een reliëfwerking van banen ten opzichte van elkaar. 
Ook leerde hij hoe een kleur afhankelijk is van het materiaal 
en de textuur van zijn ondergrond, daarop als een laag 

aangebracht (zoals olieverf) of zijn ondergrond zelf met kleur 
doordrenkt, zoals het papier bij aquarel maar ook bij textiel het 
materiaal zelf kleur wordt. Joost van Roojen had de ongekende 
kundigheid om vlakken zo te laten gloeien dan wel af te koelen 
of in temperatuur te laten verlopen.

Naast banen zijn er ook steeds weer gele bollen, schijven, 
ondergaande of opkomende zonnen. Picasso zei ooit dat er 
schilders zijn die de zon weergeven als een gele vlek, maar dat 
er ook zijn die dankzij hun kunst en intelligentie kans zien om 
een gele vlek in een zon te veranderen. De gele, oranje en rode 
schijven van Joost van Roojen worden onverminderd planeten 
en zonnen, ondergaand en opkomend, veraf en dichtbij, elk met 

hun eigen temperatuur. Zo worden ook de vele horizontalen 
zonder einde van Joost van Roojen horizonnen die papier een 
ongekende diepte weten te geven.

Met een weergaloze techniek wist hij zijn kleuren te mengen, 
te versterken of te verdunnen en zo te laten verlopen zoals 
een topkok zijn smaken afweegt en tegen elkaar uitspeelt. De 
beheersing van zijn handwerk was slechts te vergelijken met 
de toonvorming van een violist. Met zijn penseel was hij een 
soort diamantslijper. Eens was ik er getuige van hoe hij met 
de gevaarlijk scherp geslepen punt van een kleurpotlood een 
vlak wist in te vullen zonder de geringste oneffenheid als een 
volstrekt egaal en wollig warm oppervlak. 

Zijn bijna pathologische precisie, zich uitend in een moeilijk 
te verdragen perfectionisme weerhield hem van de geringste 
toegefelijkheid en was velen te veel. Dat dit werk niet meer 
bekendheid heeft gekregen en ook niet of nauwelijks tot de 
museale wereld door wist te dringen is zonder twijfel mede te 
wijten aan het complexe karakter van de auteur die zich er niet 
toe wist (in) te zetten om daartoe serieuze actie te ondernemen.
Voor hem was het werk een vorm van ademhalen, autonoom en 
schijnbaar buiten zijn wil, vanuit zijn brein gestuurd. Het heeft 
een schatkist vol ontdekkingen van kleur en ruimte opgeleverd 
die ooit, wie weet, geopend zal worden. Maar door wie en 
wanneer blijft een open vraag.

De kleurruimte van Joost van roojen

Speelplaats Zeedijk, Amsterdam
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Hermans 85e verjaardag op 6 juli is  
voor ons aanleiding je uit te nodigen 
voor een feestelijke bijeenkomst. 
Deze zal plaatsvinden in de 
Academie van Bouwkunst,  
Waterlooplein 211 te Amsterdam  
op zaterdag 8 juli 2017. 
Vanaf 17.00 uur ben je van harte welkom. 
We ontmoeten je dan graag.
AHH Herman’s 85th birthday on July 6 

is for us an excellent occasion to 

invite you to a festive get-together. 

This will take place at the  

Academie van Bouwkunst, 

Waterlooplein 211 in Amsterdam 

on Saturday July 8, 2017.  

From 17.00 hours on you are 

welcome. We are looking for-

ward to meeting you.
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“Iedere opdracht is een architectonische opgave op zich, met zijn eigen randvoorwaarden. Toch hebben deze condities vaak 
maar een beperkte direkte invloed op de architectonische gedachtenvorming. Bij de start van een ontwerp is het over het al-
gemeen zeer goed mogelijk om met een heel team een heldere en logische interpretatie van de opgave te formuleren. Alleen 
is de architectonische uitkomst van deze stellingname daarmee nog niet bepaald. Waar het denkraam rond een opgave vaak 
in grote consensus wordt bereikt geldt dit over het algemeen niet voor het uiteindelijke architectonische idee. Er zijn vaak 
meerdere en zeer verschillende architectonische oplossingen mogelijk binnen hetzelfde denkraam waardoor de verschillende 
ontwerpers binnen een team uitgedaagd zijn om hun eigen voorstellen te doen. Deze meer competatieve werkwijze is zeer 
produktief vanwege de collectieve zoektocht naar de meest overtuigende architectonische oplossing. 

Door de jaren heen zijn er binnen het bureau, met Herman Hertzberger voorop, een groot aantal thema’s geformuleerd welke 
van toepassing zouden moeten zijn op iedere opgave. Deze thema’s zijn zowel architectonisch als vooral programmatisch. Je 
zou ze de gereedschapskist van Architectuurstudio Herman Hertzberger kunnen noemen. Het ontstaan van een thema is vaak 
een ontdekking die in een proces wordt gedaan, bijvoorbeeld tijdens prijsvragen. Deze ontdekkingen ontstaan juist niet na 
lange en weloverwogen discussies maar vooral op zeer onverwachte momenten. Basisgedachte van Herman Hertzberger is 
dat er voor iedere opgave een architectonische oplossing is. De architectuur wordt daarmee niet het startpunt maar juist de 
uitkomst van een proces. De betekenis van een oplossing is dus de belangrijkste toets waar een ontwerp aan moet voldoen. 
De architectuur, beeld en verschijning, zijn hier een afgeleid direct gevolg van.

Een vaak terukerend thema is de omkering of menging van ruimte en betekenis. In bijvoorbeeld het Mediapark ontwerp wordt 
de hof de straat en de straat een doorsnede over meerdere hoven. Een thema dat later terugkomt in het woongebouw in 
Düren waar de hof het voorgebied van de woningen vormt. Een tweede thema van Herman Hertzberger is de ruimtelijkheid 
van de tarra. In ieder programma zijn de verbindende ruimten vaak niet meer dan een percentage van de zogenaamde funk-
tionele ruimten. In Hermans visie is het vaak juist dit surplus waar de architectuur binnen een programma gerealiseerd kan 
worden. 

Laurens Jan ten Kate, Articulations, mei 2002
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Met het bureau op stap is als een schoolklas op excursie en 
het behoeft geen betoog dat je dat niet vaak genoeg kunt 
doen. Je leert elkaar van andere kanten kennen, er ontstaan 
andersoortige contacten, etc., dat weten we allemaal wel. 
Maar door met elkaar steden en gebouwen te bezoeken, 
erover van gedachten te wisselen en afkeuring of bewon-
dering te uiten ontstaat ook iets als een referentiekader dat 
bij het samenwerken aan een eigen project zijn vruchten 
afwerpt.
Alleen met een gemeenschappelijk referentiekader kun je 
ook met ieders persoonlijke inbreng komen tot eenduidig 
resultaat waarbij niet alleen in een grote lijn maar ook in de 
gedetailleerde uitwerking daarvan een gemeenschappelijke 
taal gesproken wordt. Zo ligt de vergelijking met een voet-
balteam meer voor de hand dan die van een orkest dat de 
dirigent op zijn weken volgt. Maar vanaf de zijlijn volgt de 
coach met goed- of afkeurende blik het verloop en probeert 
er nog invloed op te hebben.
Alleen zo kun je van elk product en van de gehele produc-
tie van een bureau een zekere consistentie verwachten, 
niet slechts hiërarchisch tot stand gekomen, maar met een 
duidelijke inbreng van individuele medewerkers binnen een 
gemeenschappelijk verhaal.

Het bureau op pad

pag 81: ‘LiMA’, Berlijn, 1986 / Kassel, 1982 / Maisons Jaoul, Parijs, 
1977 / Frankfurt, 1985
pag 82: Anne Frankschool, Papendrecht, 1995 /  Theater Markant, 
Uden, 1996 / Centraal Beheer Apeldoorn, 2011 / Parque Güell, 
Barcelona, 1980 

pag 83: Porto, 2001 / Raffaello school, Rome, 2012 / Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden, 2009 / Kopenhagen, 2006
pag 84: Middelburg, 2008 / villa Bergen, 2007 / Amsterdamse 
Montessorischool, Amsterdam, 2017

pag 85: Modulor, Le Corbusier, Unité d’Habitation, Marseille, 2011



85 Gerard Doustraat 220 
1073 xb Amsterdam
Postbus 74665
1070 br Amsterdam
t +31 (0)20 676 58 88
f +31 (0)20 673 55 10
office@ahh.nl
www.ahh.nl
abn-amro 
nl11 abna 0548 7154 91
btw nl 808776605b01
kvk 34121669

Directie
ir. Patrick Fransen
ir. Laurens Jan ten Kate
prof. dr. ir. 
Herman Hertzberger
Projectleiding
Geert Mol
ir. Jeroen Baijens
ir. Jop Voorn
ir. Maartje Nuij
ir. Freke Schalken
Harm Freymuth march
ir. Ilse Bakker
Secretariaat
Pia Elia 
Communicatie
Barbara van Santen ma

Stephanie Lama march
Maquettes
Marijke Teijsse-Braat
Financiële administratie
Niels Hessels

Hermans 85e verjaardag op 6 juli is  
voor ons aanleiding je uit te nodigen 
voor een feestelijke bijeenkomst. 
Deze zal plaatsvinden in de 
Academie van Bouwkunst,  
Waterlooplein 211 te Amsterdam  
op zaterdag 8 juli 2017. 
Vanaf 17.00 uur ben je van harte welkom. 
We ontmoeten je dan graag.
AHH Herman’s 85th birthday on July 6 

is for us an excellent occasion to 

invite you to a festive get-together. 

This will take place at the  

Academie van Bouwkunst, 

Waterlooplein 211 in Amsterdam 

on Saturday July 8, 2017.  

From 17.00 hours on you are 

welcome. We are looking for-

ward to meeting you.

en
 verD

er n
o

G
...

Menselijke maat is als schoenen die niet knellen noch slob-
beren; schoenen die goed zitten, goed lopen en goed staan. 
Dat betekent niet alleen juiste afmetingen van de dingen maar 
vooral de afstanden ertussen, als de ademhaling van de ons 
omgevende ruimte. Dat betekent ook ruimte zo geleden dat 
voor ieder en alles een plek te vinden is met een evenwicht 
van condities voor openheid en omslotenheid.

We worden geleid door twee tegenstrijdige neigingen: cen-
tripetaal gericht (de) behoefte aan een vertrouwde veilige 
omgeving om thuis te komen in onze schulp en centrifugaal 
het verlangen naar uitzicht op een betere toekomst, weg van 
alles dat ons gevangen houdt; vrijheid, ruimte. Zo houdt de 
verticaal gerichte zwaartekracht ons op onze plek en in onze 
status quo, terwijl in het verschiet de horizon lonkt (migranten 
die hun huis - of wat daarvan over is - verlieten richten zich op 
de horizon met de hoop op een nieuwe thuiskomst).

Alles verandert voortdurend, door andere omstandigheden, 
behoeften en door andere opvattingen; door andere ogen. 
Kijk dus verder dan de situatie op één bepaald ogenblik met 
zijn vaste betekenissen. De dingen moeten aanpasbaar en in-
terpretabel zijn als een instrument, bespeelbaar door zijn ge-
bruikers.

Ook wanneer de wereld niet maakbaar is, is het toch beter er 
van te maken wat er van te maken is. Als we het dan niet beter 
kunnen maken, laten we dan ten minste zorgen dat het niet 
slechter wordt.

Of een object zoals een bouwwerk contextueel is, dus reken-
ing houdt met zijn omgeving, is minder afhankelijk van of het 
uit dezelfde keuken komt dan of het zich niet slechts gedraagt 
als een autonoom object dat ruimte inneemt, dan of het iets 
toevoegt aan de ruimte tussen en tezamen met de andere 
bouwwerken in zijn nabijheid.

Alles moet bedacht zijn en toegesneden op iedereen, van alle 
leeftijden, in alle jaargetijden, te allen tijde in alle omstan-
digheden en niet uitsluitend voor gemiddelde rijke jongeren 
bij mooi weer.

Architectuur is niet het vinden van oplossingen voor proble-
men, ontstaan door programma’s, regels, gewoonten, eisen, 
algoritmen, dus begrenzing die ons angstvallig inklemt, maar 
nu juist het overstijgen daarvan. Door anders stellen van de 
opgave daar overheen stappen. Van architecten, zeker die 
met de pretentie van kunstenaar, mag worden verwacht met 
andere ogen vastgeklonken betekenissen van hun ketenen te 
ontdoen en tot andere benadering en andere concepten te 
komen.

Maken moet altijd met respect voor de eigenheid en de ei-
genschappen van de materialen, maar ook zich voegen naar 
onze fysieke condities; goed aanvoelend en tonend wat ze 
doen en wat niet. Dicht de dingen desnoods een ziel toe die 
dwingt tot zorgvuldigheid en nauwkeurigheid van het denken 
en doen. Beëindiging, aansluiting en verbinding zijn waar het 
dan vooral op aankomt en waag het niet om, voor het oog 
onttrokken, te rommelen, want god ziet immers alles.

Esthetiek is een valkuil, probeer niet iets voor het mooie te 
maken en zeker niet iets waarvan je denkt dat anderen het 
wel mooi zullen vinden. Schoonheid overkomt je zoals liefde 
en als beloning voor wat klopt en wat werkt zoals het moet.

Alles moet bijdragen aan begaanbaarheid, toegankelijkheid, 
overzicht bieden en zorgen voor oriëntatie in de ruimte. Altijd 
moeten we vertrouwdheid scheppen en vervreemding tegen-
gaan. Dit leidt dan tot uitnodigende ruimte.

Economie van de middelen is niet alleen met zo weinig mo-
gelijk, maar vooral de keuze van die middelen waar het nu 
juist op aankomt. Eenvoud is weglaten wat er niet toe doet en 
dus beperking tot wat elementair is, dit wil zeggen de grond-
slag betreffend. Minder is dan ook alleen meer wanneer daar-
mee dan ook de kern van de zaak wordt aangesproken en dat 
veronderstelt precisie van het denken, zoals de dichter met nu 
net die woorden waarop het aankomt en de natuurkundige 
die met de eenvoudigste formule een complex verschijnsel 
weet samen te vatten. Overigens, “Je moet streven naar de 
eenvoudigste oplossing, maar niet naar nog eenvoudiger dan 
dat.” (Einstein)

Behalve door grote ruimtes om samen te komen, waarmee 
architectuur zich van meet af aan bezighield, ontstaat sociale 
samenhang op informele wijze ook door al die ruimtelijke situ-
aties, doelbewust zo georganiseerd dat je anderen kunt zien 
en ook gezien kunt worden.

Het is verbazing- en indrukwekkend maar ook vaak hilarisch 
hoe mensen zich aan alle en zelfs de meest extreme omstan-
digheden steeds weer weten aan te passen. Het toont een 
onuitputtelijke vindingrijkheid en overlevingskracht en schept 
vertrouwen dat het dankzij dit vermogen van de menselijke 
geest altijd wel weer ergens terechtkomt dat tot een leefbare 
situatie voert.
Aanpassing is niet persé passief en kan ook bestaan uit het 
naar je hand zetten van een situatie door zich op een creatieve 
wijze ermee te behelpen. Maar hoe mooi geregeld dat ook 
lijkt, het blijft toch een vorm van roofbouw; meer het vol-
gen van de natuur dan de weerstand en desnoods het verzet 
daartegen dat cultuur is.
Van architectuur vragen wij de doelbewuste instelling en ins-
panning om met het creëren van condities die dan tenminste 
onze fysieke omgeving - omgekeerd - nu juist aan ons aanpas-
sen.

Wat we ook bedenken, het heeft slechts zin zolang het maar 
gaat over de verbetering van ieders waarde en waardigheid.
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