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Vier prijsvragen. 

Afstuderen op een bepaald onderwerp, hier ongeveer twee jaar aan 
werken en dat te presenteren als het werk van een ontwerper, leek 
me een niet zo'n leuk vooruitzicht. 
Toen in 1986 de Shinkenshiku prijsvraag ingeleverd was ontstond 
bij mij het idee om mijn afstudeerwerk te laten bepalen door 
vier relatief korte ontwerpopdrachten,in de vorm van 
archi tectuurprijsvragen. Voordelen zag ik in de steeds wisselende 
thematiek en de uitdaging om steeds voor een bepaalde eindatum een 
afgerond geheel te presenteren. Winnen is nooit uitgangspunt 
geweest, wel het ontwerpen en uitwerken van de opdracht binnen 
de op dat moment best haalbare mogelijkheden. Om in sporttermen 
te spreken: het pieken was belangrijker dan het scoren. 

Architectuur-prijsvragen bestaan al sinds de middeleeuwen. Toen 
betrokken dit sooit wedstrijden zich op met name kerken en 
ka thdra len, waar verschillende bouwmeesters uitgenodigd werden hun 
mening te geven. Hierna gaf de opdrachtgever (meestal de' kerk') 
aan een bouwmeester de opdracht. Ook voor het Escorial bij Madrid 
werd een prijsvraag uitgeschreven. In 1557 werd in opdracht van 
Philips de tweede van Spanje de Italiaanse bouwmeester Vignola als 
jurylid aangezocht. Deze hield er een ietwat merkwaardige 
taa kopvating op na : hij nodigde 22 architecten van verschillende 
nationaliteiten uit om deel te nemen. Van de ingezonden plannen, 
selecteerde hij de plannen die hem het meest bevielen, smolt deze 
samen tot een nieuw geheel en vroeg hierna zelf om de opdracht . 
De Koning verstrekte deze maar Vignola stierf voordat hij de 
opdracht werkelijk kon gaan uitvoeren. 
Dergelijke intriges van juryleden komen in de geschiedenis vande 
prijsvragen aan de lopende band voor. 
Een algemeen punt van kritiek ten aanzien van de jury is de 
relatie f korte tijd die ze neemt om de ingezonden plannen te 
beoordelen . Verder het tonen van onmacht bij het niet tot 
consensus kunnen komen en dan meerdere hoofdprijzen aanwijst. Dit 
leidt er bij architecten toe, een grote nadruk te leggen op de 
presentatie van de plannen. De meest in het oog springende 
projecten lijken de meeste aanspraak te kunnen maken op de 
grootste aandacht van de jury. 
Bij veel architecten buro's leidt dit ertoe dat zij hoge 
invest~ringen plegen in het participeren van een prijsvraag. Een 
Duits onderzoek wees uit dat het prijzengeld vaak slechts 10% van 
de geinvesteerde kosten dekt. Als we bedenken dat in deze 
berekening het verkrijgen van de opdracht meegeteld is, betekent 
dit dat er honderd duizenden guldens aan kosten gemaakt word. 
De prijsvragen zijn middel om tot een architecten- keus te komen. 
Bedenken we echter dat deze selectie op een laten we zeggen no 
cure-no pay basis tot stand komt, is dit naast een va~k nare 
ervaring voor de architecten een, niet zo:n nette manier van 
selecteren. Voor de opdrachtgevers echter is het naast een stuk 
reclame een goedkope manier. . . . . . 
Een ander doel van prijsvragen kan het ziJn.~m het hui~~ge .niveau 
van de architectuur te toetsen. De ideeenpri]svragen ziJn hiervoor 
~~~ ~~~ig~nd middel. En. de resultaten van deze vorm van 
gr~~f?VJ;g:i,qer! hebben door de Jaren heen bewezen van grote waarde te 
:.::ï.jll . 



Na deze korte introductie ga ik kort de eerste drie prijsvragen 
bespreken en daarna wat uitgebreider de laatste. 



SHINKENCHIKU RESIDENTIAL DESIGN COMPETITION 1986 

(samen met Cees Metz) 

De opdracht werd geformuleerd door Helmut Jahn. Binnen e en 
denkbeeldige kubus van 300*300*300 voet, in een dichte stedeli ~ke 
context , omgeven door vier straten, moest woningt lW 
gereal i seerd worden . De opdracht, gesteld in een korte teks t, 
poneerde enkele uitspraken die niet beargumenteerd werden, en erg 
oppervlakkig, tenminste weinig doordacht overkwamen. 
Toen we, na deze eerste confrontatie met Jahn, de projecten van 
hem bekeken, versterkte dit het beeld van een willekeurig werkend 
architect die enkel uit is op effectbejag. 
Bij de prijsvr agen van de architectuur-biennale van Venetie uit 
1985, g i ngen we allemaal Rossi bestuderen om zo een betere 
u i tga ngspositie voor een hoge waardering te krijgen. 
(Woody Allen zei al: 'je hebt allemaal je voorbeelden nodig, om 
zelf tot iets goeds te komen'). 
Bij deze prijsvraag vonden wij het niet eens nodig diepgaand 
onderzoek in te stellen naar de werkelijke beweegredenen van Jahn , 
in de veronderstelling dat er niet veel meer ui t zou komen dan wij 
op da t moment veronderstelden. 
Zo wil l ekeurig als Jahn citeerde uit de architectuur geschiedenis, 
zo willekeurig kozen wij onze bouwvormen. Een beetje barok, een 
mespuntje verlichting, een blokje modernisme, wat klassicisme en 
wat High- tech beelden werden tot een passende compositie binnen 
het ons aangeboden blok verwezenlijkt. 
De resulta t en van deze prijsvraag leerde ons dat we om op dit 
niveau mee te kunnen spreken nog een lange weg te gaan hadden. De 
wi nnaa r s , met hun perfecte presentatietechnieken, en het vermogen 
een v1s1e op hedendaagse architectuurvraagstukken te ontwikkelen, 
p l aatsten ons ontwerp van alle 207 inzenders in de onderste 
regionen. ' 

Onze begeleidende tekst geeft nu wel aan dat we op een iets ander 
niveau dan b i j een dergelijke prijsvraag gebruikelijk is werkten, 
en dachten. 

'A concrete theme and a clear mission. 
Seized by the bounds of metropolitan life, it is for us to defend 
our craft to the utmost: 
Simply by designing correct buildings'. 



SHINKENCHIKU RESIDENTIAL 
DESIGN COMPETITION 1986 
Sponsor: Shinkenchiku·sha Co., Ltd. 

Judge= Helmut Jahn 

HELMUT.JAH~ 

1940 Born. Januari 4. Nuremberg. Germany 
1965 Graduated from Technische Hochschule. Munich. Theme 

German; 
1966-67 Graduate nudies. lllinois lnstitute ofTech

no log~ 

1975 Corporate member of American lnstitute of Ar-
chitect5 

1981 Prt.ncipal. Murphy/ Jahn 
1982 President. ~lu,.,hy/Jahn 
1983 Pre51dent and CEO, Murphy/Jahn 
Complete<! buildinp 

3QOx3QOx300 
1974 Kcmper Arena.. Kansas City . Missouri 
1975 Auraria Library . Denver. Colorado 
1978 La Lumiere Gymnasium, La Porte. lndiana 
198(1 Xerox Center. Chicago, lllinois 

feei 

1981 De La Ga:-za Caree r Center, East Chicago. lndiana 
Common"'ealth Edison District Headquarten, 

Do"-·ners. Gro,·e. IUmois 
Area 2 Poli .;e Headquarters. ChiCJJ?O . lllinoi5-

J 98~ ArE_:onne Pro~:-am Support Facility. Argonne. 
Jlhno1~ 

first Sour ... --e CentC'r, South Bend, lndiana 
One Sou th '<' acker Office Butld ing, Chicago. 

llhn oi:. 
Addnion to the Chicago Board of Trade , Chicago 

llhno1s 
1983 11 D1ag o nal St,eet, Johanne shurg, South Africa 
1984 l1mversn~ of lllinois Agricultural Engineering 

Science Building. Champaij!n. llhnois 
Plaza EasI. MU""aukee. Wisconsin 
Shand M0rahan Corporate Headquarter!I. Fvam

ton. lllrnois 

We live in a metropolitan culture, though there has not been an ad" 
vance in accommodations for urban living. The modemists be
lieved in the betterment of life and society through improved 
living conditions. The hilure of these dreams made our "Post
Modem" world focu" on the historie, formal and decorative 
aspects of architecture. This again leads to stagnation . True pro
gress will only be made if the functional and technica! forces 
combine with formal, ideological and social invention. 

701 Fourth A>enue South, Minneapolis, Min· 
nesota 

O"Hare Rapiè Transit Station, Chicago, lllinois 
Sta:e of llhnor.s Center. Chicago, lllinois 

Within an imaginary cube of 300/300/300 feet in a dense urban 
context, surrounded by four streets, a residential project should be 
developed which touches all six planes. 

DATA FOR APPLICATION AND ENTRY 

Contents: 
Site plan, floor plan, elevation, section, projections or 
perspective drawings, and a concise explanation of the 
environmental conditions. lf you like you may add a 
brief verba! explanation of your intentions, hut this 
mµst fit on the specified pieces of paper. Representa· 
tional scales are left to the discretion of the entrant. 
Paper: 
Two sheets of any kind of paper measuring 595 by 
841 millimeters. Do not use panels. 
Media: 
Pencil, ink, blueprints, photostats, photographs, colored 
drawings, and so on are all acceptable . 
Identification: 
The rear side of each of the two sheets of paper, must 
show the entrant's name, occupation, age, address (or 
business address) and telephone number (home or office). 
Cover this information with a strip of opaque paper that 
may be easily removed later. 

Deadlines: 
Entries will be accepted from September 2 (Tues.) 
through September 16 (Tues.), 1986. Send your entries 
by mail only. Do not use parcel post or air cargo. 
Mail entries to the following addres.s: 
Attention: Entries Committee, Shinkenchiku Residential 
Design Competition, 1986. 
Shinkenchiku-sha Co., Ltd. 
2-31-2 Yushima, Bunkyo Ward, Tokyo 113, Japan 
Announcement of Winners: 
Winners will be announced in the February, 1987 edi· 
tion of The Japan Architect . 
Miscellaneous: 
Shinkenchiku·sha Co., Ltd . reserves publications rights on 
all entries. All matters not covered in this information 
are left to the discretion of the en trant. No entries will be 
retumed. 
Prizes: 
The prize money (total of\! 1,000,000) wil! be apportioned 
by the discretion of the judge. 

The Japan Architect 8602 3 
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OISTAT IDEEENPRIJSVRAAG 1987 

(Playhouse in Amsterdam) 

Het ging hier om het ontwikkelen van een gebouw, gesitueerd achter 
het Leidseplein, tussen de Marnixstraat en Raamdwarsstraat. Een 
gebouw waarin verschillende manieren en vormen van theater maken, 
en podiumgebruik monoprogrammatisch opgelost diende te worden. 

Door de eeuwen heen is theater in de meest verschillende vormen 
gepresenteerd en pasten gebouwen zich daaraan aan. Het ontwikkelen 
van een idee over podiumgebruik en theaterzalen kwam voort uit een 
uitgebre id onderzoek naar de verschillende toepassingen en vormen 
van theater s uit het nabije, en het verre verleden. 

Het terrein werd gepoogd te beschrijven door een driedimensionaal 
grid dat de maten droeg van de gemiddelde kavelbreedte van de 
huizen in de Amsterdamse binnenstad. Zo werd de confrontari e 
gezocht met twee sterk conf lictuerende stedelijke modellen ~n 
systemen. Het grid als representatie van de Amerikaanse gridstad. 
geplaa t st tussen de straten van de Europese groeistad, de gebouwen 
die zich niet wensen te conformeren aan het ·grid maar het eerder 
wensen te ontduiken of te overgroeien. 
Het resultaat was achteraf teleurstellend; ik was niet in staat 
deze uitgang spunten te vertalen naar de concrete bouwkundige 
werkelijkheid, en een te starre houding van de ontwerper 
verhinderde dat uitgangspunten en resultaat tot een betere 
samenhang gebracht werde n . 

De geselecteerde en gepresenteerde plannen maakten evenwel 
duidelijk dat er van de 341 inzenders slechts weinigen in geslaagd 
z ijn to t een alleszins bevredigend resultaat te komen. 
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PODIUMTEC:HNOLOGIE 

OISTAT 

Colofon 

coverphotographs: KLM-Aerocarto 

site photographs: Jan Kramer 

graphic design: Joep Paulussen 

Contents 

p.2 

p. 3 

Time schedule 

lntroduction, Genera! 

p. 4 lnfrastructure 
p. 5+6 Plan of Amsterdam with 4 main cultural centres 

p. 7 Plan of the site, scale 1 :5000 
p. 8 Brief tor the building ancl building regulations 

p. 9 Plan of the site, 1 :500 
p. 11 Drawing of the facades on the site 

p. 12 Contest regulations 
p. 13 Drawing of the facade on the site 

p. 14/ 15 Photographs of the site 

'P;ayhouse '" Amsterdéun' 
International idea competition for architects and others 
1987 
The competition is organised by the Vereniging voor Podium

technologie, the Dutch National Centre of the OISTAT. 

Address: P.O. Box 1690, 

1000 BR Amsterdam. 

The Netherlands. 
Please, send your entries to the above mentioned address. 

Architecture competition 1987 

Time-schedule 

1 January 

1 April 

till 

1 August 

1986 letter of intent to National Centres 

1986 program to the National Centres 

1986 questions from the competitors to be sent 

to Amsterdam 

postmark is prooi of completion by due date 

1 September 1986 questions received in Amsterdam 

after this date will not be considered 

1 November 1986 answers to the questions by the 

jury-members to the Nat. Centres and 

directly to questioners 

1 April 

1 May 

1987 entries to Amsterdam before or on this date 

postmark is prooi of completion by due date 

1987 entries with a postmark 1 April 1987 and 

received after this date will be out of 

competition 

25 - 30 May 1987 judgement, jury-report, designation 

prizewinners 

26 August 1987 announcement of winners in Amsterdam 

The P.P.C. Nederland has approved the 

program of this competition on 4 March 1986. 
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LUSTRUM-PRIJSVRAAG FACULTEIT BOUWKUNDE 1987 

(naar een hogere technologie in ontwerp en bouw ?) 

.. .. . .. ... na twee dagen High-Tech symposium, volgd~ de jurering. 
Zeer in tegenstelling tot de inhoud van het symposium zelf, werden 
gebouwen met elementen die het High-Tech imago bepalen, hoog 
gewaardeerd. 



ECCO FATTO ! 

Als techniek in bouwwerken haar werkelijke vervulling vindt, 
verheft zij zich tot de sfeervan de Architectuur. Het vragen om de 
oplossing van een bouwkundig probleem, is er een die de vraag naar 
de hoedanigheid van de Architectuur steeds opnieuw stelt. 

Het antwoord ECCO FATTO ! is er een die probeert aan te sluiten 
bij de bestaande stedebouwkundige onderlegger van het TUE-terrein 
(een orthogonaal patroon) en die op het zelfde moment de 
uitzondering daarin zoekt. Het eerste wordt gelezen als ordelijk, 
helder, duidelijk en als veilig en beschermend voor de TUE
gemeenschap. 
Het tweede is dan symbolisch voor het bedrijfsleven dat dit soort 
onzekerheden niet meer vanzelf biedt. 

In het gedeelte van het gebouw dat zich richt naar het eerste 
z1Jn ingangsroute (A) en kantoren (B) ondergebracht. In het andere 
gedeelte zit de expositieruimte (C) en de vergaderruimte (D). 
A is analoog aan de loopbruggen ontwikkeld, 
B sluit aan bij de gevels van E-laag en het Hoofd-Gebouw, zij het 

in een afwijkende materialisatie (wit geemailleerde 
sandwichpanelen), 

c is uitgevoerd in beton dat in de stad en op het TUE-terreinterug 
te vinden is, 

D heeft gepleisterde baksteen muren, met ingelegde natuurstenen
stroken om deze ontmoetingsruimte een hogere waarde te geven. 

Al l e kozijnen en bovenbouw van de hal zijn uitgevoerd in staal. 



NAAR EEN HOGERE TECHNOLOGIE IN ONTWERP EN BOUW? 

Jn oktober van dit jaar viert de Faculteit Bouwkunde haar vierde lustrum. 

Diverse manifestaties.alle geënt on bovenstaand thema en waaronder deze 

prijsvraag.zijn in voorbereiding. 

··4{j~J.~Ki~*~;~Q':.~l!.~·~~erp en van een gebouw(l50-200 m ~ op het TUE-terrein 't:}?4WJ.-~ 
·::~1.~::::11,:;'· • • • • • • f :/!;!/!/!!/:: 
·:~'.1l::~~f:'.:, waarin o~ een 1 nvent1 eve wqze gebru1 k wordt gemaakt van .'f:fii!iiffl;. 

·.-:.~:1;1,:::', de techniek. ·:11:1111111" 

Jurerin~ vindt plaats in twee categorieën: 
Categorie l:projectfase T4 t/m T7 
Categorie 2:projectfase T8 t/m afst.project 

Prijzen:per categorie een eerste prijs f750 
en een tweede prijs f500 

te besteden aan een studiedoel van 
eigen keuze. 

Prijsvraagformulieren:vanaf 12 maart ver
krijgbaar bij Buro 
Onderwijs(HG-5.34) 

"::.-::1..-,..:1:1. De e 1 n em i n q s kosten : f 3 , 5 O .. " ";.-:·:::.-::/:"~:1.:/"-,.·":·.-::.-:. 

~~'· Uitwerkin~ van de prijsvraag binnen het -<'Nf.~i!!!//fll!llJf!!'/!!i!'·6 
":~:~/.:'.:%.projectwerk wordt zoveel mogelijk be- .. ""..-1.1.if:~:,if.t:~~:,~/W/////:·::· G '&, ~ 
·,~JffeZwo rde rd. . ".,1,1i!/&'.if$A%'/!f.;o/.h'f'''. :q 't V' 

'f!fjj//!'/iifi?!-"f, \ 

\ '\\. . 
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Bij het vierde ontwerp vind ik dat de beelden van deze 
architectuur niet een ondersteuning behoeven in de zin van het 
plaatsen ervan in een theoretisch kader. Wat ik zeggen wil, is te 
lezen in de tekeningen. Met het maken en nu ook tonen van deze 
beelden zit impliciet een beschouwen,beoordelen,veranderen 
ingebouwd. Deze termen zijn anders op te vatten dan doorgaans 
gebruikelijk is bij het evalueren van bouwkundige objecten. 
Het is veel meer het werken aan een ontwerp, een stap terug gaan 
in het proces en zo, steeds weer niet alleen tot verandering en 
verbetering komen maar ook tot een verdieping en een hernieuwde 
afstemming van uitgangspunten en resultaat. 

Wat ik vervolgens wil doen is voor u het probleemgebied aftasten. 
Dit om een beter beeld te krijgen van waar het uiteindelijk 
resultaat zijn bestaansrecht heeft gekregen. 



PRIJSVRAAG AANPASBAAR BOUWEN 1988 

(in het kader van het woningbouwfestival Den Haag 200.000 ste 
woning) 

Het gaat hier om het bouwen van 32 woningen verdeeld over 8 
woon lagen met een maat van het woontorentje van 22*22*24.8 m3. 
Deze toren is gepland in een stedebouwkundig ontwerp van het buro 
OMA. Op dit stedebouwkundig ontwerp kom ik later terug. 
qe woningen moeten v~n drie verschillende types zijn en zo krijg 
Je op elke woonlaag minstens een type tweemaal. Ook de aantallen 
van de woningen zijn vastgesteld. Er worden voorts eisen gesteld 
aan de parkeergelegenheid. De woningen moeten alle gerealiseerd 
worden in de sociale huursector. Het bijzondere van deze 
prijsvraag is dat er een extra eis is gesteld; de woningen dienen 
a a npasbaa r te zijn. 
He t gaa t hier dus om woningen te maken die in de eerste 
plaats toegankelijk zijn voor alle mensen. 
Dat hieraan nu reeds behoefte bestaat hoeft denk ik niet nader te 
worden toegelicht. Belangrijker is het de toekomstverwachtingen 
ten aanzien van het aantal gehandicapte mensen te bekijken. 
Op dit moment is ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking minder
valide. Het betreft hier mensen met een handicap van verschillende 
aard. Verreweg de grootste groep wordt gevormd door mensen met een 
handicap in de loopfunctie en longfunctie (beide ongeveer 4%). 
Verde r zien we nog storingen optreden in de arm-en handfunctie. 
storingen in het zien. horen en spreken en andere. Uit een 
onder zoek uit 1971 blijkt dat mensen van rond de 50 ongeveer 10 % 
een handicap heeft . deze getallen lopen ongeveer evenredig op en 
van de bevolkingsgroep van 75+ is het cijfer opgelopen tot boven 
de 35%. Als we verder weten dat de bevolking van Nederland steeds 
verder vergrijst en dat dus de kans dat er een grotere groep 
gehandicapten komt steeds evidenter is, lijkt er geen discussie 
mee r te hoeven ontstaan of het toegankelijk maken van gebouwen wel 
e e n noodzaak is. ' 

He t probleem doet zich nu voor dat de bestaande woningen niet 
aannaGbaar zijn. Dit wil zeggen als een gehandicapte in een 
dEr~a lijke woning zou willen trekken er grote aanpassings
invester i ngen nodig zijn om dit mogelijk te maken. Maar wanneer 
Ol J de planning en in de ontwerpfase bepaalde ontwerprichtlijnen 
zouden worden gehanteerd, kunnen belemmeringen die veelal 
afhankelijkheid van gehandicapte mensen veroorzaken, worden 
voorkomen en de kosten geminimaliseerd, vergeleken met aanpassen 
achteraf. De maat-bepalende gehandicapte in woningbouw is dus de 
ro ls t oe l ~ehandicapte. De beoordeling van de plannen vindt plaats 
op twee niveaus. Het eerste is het inrichtingsplan, de lay-out v~n 
de woningen, en de aanpassingsmogelijkheid daarvan. Het tweede is 
dat er van de ontwerpen verwacht wor~t een toon te kunnen .zetten 
in de architectuur voor de komende Jaren. Het laatste is .een 
interessante aanleiding voor een ontwerp omdat deze gebouwd dient 
t~ WQ~den in de strip die OMA voor dit deel van de stad gepland 
h~bbên, 



De strip als stedebouwkundig middel doorkruist het model van de 
Europese groeistad .. Het sluit niet direc t aan aan 

1 
de .be ~taande 

structuur. Dit middel , .dat ~~t ste~~bou~~u~d~ge . . ~~ 
a rchitectonische implicaties ~irect 11Jkt t e Zl] n •~9@~ê~a - ~~h ~~e·· 
Amerikaanse gridstad. botst hier be wust met het groa~~~~dmodel. u 
relatieve saaiheid van de stad als gevolg van d e dogma s .van de 
groeistad, biedt de mogelijkheid tot avon~uur. Met de strip wordt 
de morfologie van het besta~nde een kar~~atu~r en kan daarom 
zichzelf ontwikkelen tot een nieuwe s~edeliJkheid. . . 
De strip dient zich aan als de o~lossing voor de malaise waar1 ~ rle 
naoorlogse wijken verkeren. ~et ~s een Z? . doorda9~te. kL \n~tmat~gn, 
haast elitaire ingreep, die niet te r1Jmen 11 Jkt met Roc1a l e 
woningbouw. Immers dit begrip , dat in een adem genoe md wordt met 
bouwkosten. lijkt te rationeel en haast te 'laag bij de gronds' om 
in een dergelijk stedebouwkundig hoogwaardig spel te kunnen 
participeren. . . 
Als dit spel echter goed gespeeld wordt. kan m1Jns inziens de 
relatie met het stedelijk leven versterkt worden. De 9ee i ste 
eenvoud, samen met de botsing van patronen en integratie v an 
stedelijk en sociaal model. kan slechts tot een uitkomst leideG: 
Architectuur. 

De stad wordt naast een logisch geheel, een geconstrueerd fe i+. 

Oplossingen voor vele typische p~oblemen in de naoor l ogse wijken 
mogen van dit festival echter niet verwacht worden . Ik wijs op d e 
vergrijzing van de bewoners . veroudering van de woni nge n . 
verzwakking van status.de sociale structuur binnen de buurten , 
infrastructurele problemen, winkels, groenvoorzieningen , scho l en , 
welzijnsvoorzieningen en ga zo maar door. Een dergelijke 
stedebouwkundige ingreep, en de gewe nste architectuur , mag noo i t 
de illusie koesteren voor deze problemen structurele oplossingen 
te kunnen geven. 

De gekozen architectuur heeft een paar duidelijke kenmerken. 
Het moet een eenvoud uitstralen die past bij het doe l van dit 
gebouw, haar functie: sociale woningbo11w. De tekeningen moesten 
dienen als de sleutel tot die eenvoud, het maakbare moest ervan af 
st~~len. En in dit ontdekken van deze eenvoud moest haar rijkdom 
bliJken. Eenvoud en herkenbaarheid in de zin van Vitruvi us d ie 
stelde: de dingen moeten lijken alsof ze solide zijn en overeind 
kunnen staan. -

Architectuur wordt zo het probleem van de techniek. De techni e k in 
letterlijke zin: als in de.zin van d~ ~echniek van het omgaan met 
de stad, omgeving en ervaring, traditie en geschiedenis. De stad 
als ~ennisvel~ van theorie ~n proces. Belangstelling hebben voor 
architectuur is belangstelling hebben in beelden en kennis. Het is 
d~ veelheid van.beel~en, die zich cumulatief ophopen , kennis die 
Zl?h steeds uitbreidt, zodat je gedwongen word en jeze lf moet 
dwingen om keuzes te maken. 
Daar waar je in het begin van je studie probeert te zoeken naar 
het ' ware' in de architectuur , ontstaat er e e n behoefte
verschuiving naar het bruikbare, meest haalbare en mee s t reeele in 
het zoeken naar oplossingen voor bouwkundige problemen 



Zoals ik in het begin al zei, wil ik het verder theoretisch 
uitdiepen van dit ontwerp achterwege laten. Het heeft steeds als 
een soort van kladblok naast het ontwerp gestaan en stond aan de 
basis het gebouw de juiste uitdrukkings-vorm te verlenen. 
Nu ben ik van mening dat de geproduceerde beelden genoeg 
intrinsieke kracht bezitten zonder te moeten steunen op een 
begeleidende tekst. 

Ten slotte: het afkeren van de 'grote Architectuur' krijgt voor 
mi] vorm in de schijf, het uitgegroeid Noord-scherm, 
gevisualiseerd als een muur. Dit boukundig middel is bepalend voor 
het uiterlijk en het karakter van het gebouw, en wordt zo de link 
met de stad als geconstrueerd feit, en verbind de realiteit 
(wa arheid) met het gewenste leven, en brengt ons Architectuur. 



'f ) 

0 en 'a 
= " -" CD m 
~ Q. = CD " CD er 0 
" 'a 0 CD -c -· 

~ n 
=-~ " c -· = = ca Q. -· ca 

,.,,.._."'-, 

I;<-~t'.~jj~llr 

·-·-l ', 
r· 

ï 
' ~ 
'i 

. . . 

1eA!:a.sa:1-1'Anoq6u!llON\ 

c ) 

Cl 

:l''"! 
g,; 
~ 

t.fl 



r---- 
! 
! 

~--+----

------ --- ---
----- ----------~~--

' ' '' 

r-· --1 ;-----.......- - -----. 

I
l ! i - il 

i !!_ J: 1' 
~-~-------

-"-------~---------· -··-· · · ----------------' 

t__ ------ -- ------
~ :_._ .....• - . _ __; 

'--------------------· -- -------·-----------------------------------· ··--------------------------

(1 
_l) 

1 J 

(1 1: 

~) ; ! 

l 



~ 
ü 

"' 

. ~ ffij:f:~~~~çte · 
\ ).1.-::;~~ ·~, 

~ •.• ;, .4,,<;,';;,.f,.\-•;, ",,",, /z:: / 
''t;f,0s1~{t,;it)~1~t'tir~@fr1,~ 1 ' / > 

////··, 1 1 

ll 
[~] 

D 
D 

0 
D 

DDDDDDLJ [J 

/ " 
··.. /"·, 
•.\/ / 



..0 
6 

§ 

l ~- ,r 

--- ~---/~, 
c:7 

--- - -- -

) '\ 
?----.IL /\ /'- ,, 

- -



Voor mi Jn tussencolloquium heb ik de architect Helmut Jahn 
bestudeerd en daar een tekst over geschreven. Beelden zijn in de 
gedachtengang van Jahn zeer bepalend en de tekst is danook 
eigenl i jk niet los te zien van de dia's getoont tijdens het 
colloquium. Omdat dit een wezenlijk deel van m1Jn afstudeer-werk 
is, voeg ik de tekst volledigheidshalve bij . 



Jahn's tussenspel 

------------------------------------------------------------ -----
Dieses ist lange her 
(Dit is lang geleden 

ora questo e perduto 
Nu is het verloren) 

Dit is een titel van een van de prenten van Aldo Rossi .. Het toont 
allerlei fragmenten van gebruiksvoorwepen en gebouwen die omvallen 
of scheuren. Op de achtergrond vloeien ze samen tot het beel d van 
een stad met kranen. schoorstenen. kerken en hoge ge bouwen. E~n 
illustratief voorbeeld van de theorie van Rossi, neerge l e gd i n 
l'Architettura della citta en Citta Analoga. die wijst op he t 
collectieve geheugen van de stad. Elke nieuwe ingreep of 
toevoeging van een stad moet kunnen refereren aan dat 9eheugen. 
Hier volgen enkele. van elkaar losstaande passages. die enkel tot 
doel hebben, ons geheugen ten aanzien van de theorie op te 
frissen. 
De architectuur van de stad wordt bepaald door de essentiele 
aspecten van de stad zelf : de stedelijke artefacten. Deze worden , 
evenals de stad zelf. gekenmerkt door hun eigen vorm. De 
architectuur vertegenwoordigt slechts een aspect van een meer 
gecompliceerde werkelijkheid, van een grotere structuur, maar 
tegelijkertijd vormt zij, als het uiteindelijk verifieerbare feit 
van deze realiteit, de meest 1concrete mogelijke positie van 
waaruit men het probleem kan aanpakken. 
In eerste instantie is het de vorm die indruk op ons maakt; wij 
beleven en ervaren haar en zij vormt op haar beurt de stad. De 
stad zelf is de collectieve herinnering van de bevolking en heeft , 
net als de herinnering zelf, te makenn met objecten en plaatsen . 
De herinnering wordt de leidraad van de gehele complexe stedelijke 
structuur en in dit opzicht onderscheidt de architectuur van de 
stedelijke artefacten zich van de kunst, omdat zij een element is 
dat voor zichzelf bestaat, terwijl de grootste monumenten va~ de 
architectuur noodzakelijkerwijs verbonden zijn met de stad. 

Tot zover de citaten van Rossi. die de kernbegrippen herhaalden, 
nodig om de verbinding te leggen met een later citaat van Rossi. 
In de amerikaanse uitgave van l'Architettura della Citta schreef 
Rossi een voorwoord waarin hij de architectuur van de amerikaanse 
gridstad beschouwd als de definitieve bevestiging van de 
stellingen die hij in zijn boek naar voren heeft willen brengen. 
Deze stad ~s opgebo~wd, .met in het geheugen de europese steden , 
met als basis de herinnering aan de verschillende genius locii. 

Het zoeken van aanleidingen en verbindingen in het verlorene en 
het bestaande is een van de thema's die het werk van Helmut Jahn 
~epalen. Het laten meebepalen . van de geschiedenis en de omgeving 
is een van de verworvenheden die kenmerkend is. niet alleen voor 
Ja~n: maar voor de hele generatie architecten die zich in de 
huidige Post-Moderne overgangsfase van de architectuur bewegen. 



Helmut Jahn. 1 n 1940 geboren in Neurenberg, ~est-Duitsland, gaat 
na zijn studie aan de Tec~nische Hochsch~le in Munchen

1
_ m~t1, ee~ 

beurs van de Rotary-club in 1967 naar Chicag o om daa_ act~ 110~ 
Illinois Institute of technology te studeren. Na een ma~nd ot df ~ê 
krijgt hij een.baan aangebo~en bij Eugene summers . summerc , .@@m 
voormalig assistent van Mies van der Rohe, had net een eigen 
bureau toen in 1967 het Me. Kormi ck Place on the Lake afbrandde. 
Het bureau C . F. Murphy Ass. kreeg de opdracht voor. de herbouw 
ervan en vroeg aan summers of hij een nieuw ontwerp wilde leveren. 
Hij accepteer~e en nam Jahn.mee. . . . . , 
Jahn werkte zich op als pr0Jectle1der van dit giganti s c he proJect 
en kreeg daarna nog vele andere projecten toevertrouwd. In 1973 
verliet Gene summers de firma en Jahn schoot als een komeet omhoog 
binnen de firma tot hij uiteindelijk in 1982 president en 
alleenbezitter van de firma wordt. De naam van de firma was 
in 1981 inmiddels veranderd in Murphy/Jahn. 

vanaf het moment dat Jahn in 1973 hoofd van de ontwerpafdeling 
wordt, is er een geleidelijke ontwikkeling te zien in d e 
ontwerpopvattingen van het bedrijf. Het bureau, met e e n 
bouwtraditie en reputatie die teruggaat tot het einde van de 
vorige eeuw, hanteerde toen een ontwerpstijl , beladen met een 
zogenaamde Mies-dogmatiek. Deze ontwerpstijl evolueerde naar een, 
wat ik noemen wil, een Jahn-Freestyle-Architectuur. 
Gene Summers was een ware Mies vàn der Rohe-adept; Z1Jn gebouwe n 
waren een soort Mies-epigonen, gebaseerd op de moderne 
interpretatie van ideale vormen en detaillering. Nuchterh~id, 
soberheid, helderheid en een grote aandacht voor prec1ese 
detaillering zijn primair in deze benadering. 
Jahn noemt deze gebouwen 'mat' ; ze zijn voornamelijk gegenereerd 
vanuit interne factoren naar functi e en technologie. Daar waar het 
nieuwe Me. Kormick Place zich nog geheel naar dit soort principe s 
richtte . wordt Jahn's grote invloed in de firma het mees t 
zichtbaar als in 1978 de eerste hoogbouwprojecten getoond worden. 
Hier worden gebouw en gevel weliswaar binnen de Mies-traditie 
ontworpen, maar.bepalend voor het beeld worden externe factoren , 
zoals de stedelijke relatie met de plek en de directe omgeving, 
die tot uitdrukking komen in figuratieve vormen en facades van het 
gebouw. 

De ontwikkeling in het losmaken van het moderne-( lees Mie s v an der 
Rohe) keurslijf begon bij de zogenaamde 'one-liners'. De gebouwen 
vertrokken vanuit het functionele vormprincipe dat e en 
ongedifferentieerde ruimte het beste huidig ruimtegebruik zou 
kunn~n herbergen en tegelijkertijd, bij toekomstige veranderingen 
daarin, een goed functioneren daarvan niet in de weg zou staan. 



In de beschouwing van Jahn' ~ werk heb ik een vijf deling gerr-..akt. 
Deze heeft met name betrekking op de ui t erl ijke ke nmerken Vê.n de 
gebouwen. 

De eerste groep gebouwen omvat de gebouwen waar de struct uur van 
het gebouw de architectuur bepaalt. 

Het ziJn voornamel~jk ~ro~e kol?mvrije hallen met .9~ote 
overspanningen. Funct1onal1st1sche ideeen bepalen het bas1s1dee 
van het gebouw, de expressie van de structuur bepaalt haar 
architectuur. Bij Auraria Higher Educational Center (De nver, 1976) 
is er de ongediff erentieerde ruimte maar de gevels verschi llen van 
hun moderne voorgangers. Ze zijn niet alleen uitdrukking van 
maatprincipe of tijdsgeest alleen, want de gevel is een slim 
zonwerend systeem geworden, zo geconstrueerd dat ze de expressie 
van het gebouw domineert. De perfecte doos wordt (al is het hier 
nog wat voorzichtig) aangetast. 
In Michigan city Public Library (1977) wordt de lichtval door het 
zaagtandvormig dak geregeld. Hier zien we dezelfde 
ongedifferentieerde ruimte maar ten opzichte van eerdere werken 
wordt het dak diagonaal op de structuur aangebracht. Deze twee 
kenmerken laten samen met een ontworpen binnentuin een extra 
verstoring ontstaan van het zo vertrouwde beeld. 
H. Roe Bartle Exhibition Hall (Kansas City, 1976) geeft dat 
vertrouwde beeld nog wel, hoewel1 de gevels gesloten zijn en t o ch 
uitdrukking zijn van de structuur erachter. Maar de dimensies d i e 
zichtbaar worden in het gebouw, maken dat de structuur hier 
allesoverheersend is. 
Jahn brengt duidelijk verschil aan tussen het frame en de doos, 
dit in tegenstelling tot de eerder nagestreefde eenheid (Het 
frame, de structuur, is de doos bi j de modernen.). Bij Jahn wordt 
het een doos die onder een frame geschoven wordt. Dit was zo b i j 
zijn ontwerp voor Me, Kormick en is nog duidelijker te zien bij de 
Crosby Kemper Arena (Kansas City, 1974). Hij zet niet alleen het 
frame en de door tegenover elkaar, maar ook het stevige, solide 
tegenover het slick, smooth en glad van de huid, en hoeken worden 
tegenover bochten gesteld. Er ontstaan zo gebouwen in de sfeer van 
Foster en Rogers. De huid bepaalt weer, samen met de constructie 
de expressie ~an het.g~bouw, maar bijvoorbeeld in St. Mary's 
College Athlet1c Fac1l1ty (Notre Dame, 1977) wordt de ruimte 
tussen structuur en huid circulatieruimte . Er ontstaat in feite 
voor wat organisatie betreft een doos in een doos. 
Met dit gebouw komen we ook bij een tweede aspect van verandering 
ten aanzien van de Mies-traditie, nl het gebruik van kleur. Het 
gebruik van voornamelijk zwart en neutrale kleuren maakt plaats 
voor een bont palet van kleuren. 
In St. Mary's verschijnt er kleur in het interieur ; de gevel is zo 
ontworpen dat kleur niet alleen zichtbaar is aan de buitenkant, 
maar het totaalbeeld sterk overheerst. 



vanaf dit moment verschijnt er ook kleur in het exte~ieur. Als we 
het voorlopig hoogtepunt wat betreft ~et gebruik v a n ~~leur 
bekijken, De La Garza Career Cent~r (Ch1gaco , 1981), zij~ _we 
tevens beland bij de tweed~ categor~e gebouwen : Gebouwt1n _m~n;, ê~tl 
high-tech-karakter. De huid wordt in deze gebou~en samengetrokken 
met de constructie en gelijkwaardig als eenheid behandeld. De 
wanden en het dak worden hier de.bepale~de elem~nten voor h~t 
beeld van het gebouw. De constructie, de installat~es en express l0 
van het gebouw zijn hier in te vinden . Elk versch~llend. bouwdee~ 
krijgt een aparte kleur, zodat er een kerm1sach t 1g geheeL 
ontstaat, dat. volgens Jahn zelf, achteraf b~~ien enke~ t ot doel 
had te shockeren en het te vervreemden van zi]n omgeving . Door 
mensen met opzet op het verkeerde been te zetten. moeten zij zich 
bewust worden van het feit dat zij zich in een goed doordachte, 
artificiele wereld begeven. 
Dit is een van de thema's die Jahn in zijn gehele werk trouw 
blijft. Hierna zal hij nooit meer kleurloos of monochromatisch 
werken. Concessies doet hij slechts wanneer ziJn opdrachtgevers 
hun veto uitspreken. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de Xerox
toren die hij in een eerder ontwerp hardblauw had gedacht. of in 
het One South Wacker-gebouw dat hij knalrode kolommen had 
toebedacht. 

Eerlijkheid in materiaalgebruik werd een van de volgende Mies
dogma' s die niet langer houdbaar bleek. Bij de Commonwealth 
Edison Head Quarters (Downers Grove, 1981) zijn vele verschillende 
materialen gebruikt, maar dit geheel is zo gekleurd en met elkaar 
in verhouding gebracht. dat het uniform en onuitwisselbaar lijtk. 
ondanks het afwijkende Mies-uiterlijk blijft de structuur aan 
de oppervlakte, blijft een gridplan bestaan en ligt de nadruk hier 
op het detailleren van de huid. I n dit gebouw veranderde ook de 
doosvorm. Het wordt een vormspelletje met het samenstellen van 
verschilende dozen met verschillende formaten. 
Daarbij sluit Jahn zijn gebouwen af door de kopse gevels meer 
expressie te geven zonder de uitbreidings mogelijkheid uit te 
sluiten. In feite vindt hij die eis onzinnig , omdat hij gezien 
heeft dat van die mogelijkheid nooit of zelden meer gebruik 
gemaakt wordt. Toch geeft hij ook toe aan de wil van d e 
opdrachtgevers. Verder wordt de vorm steeds meer verworpen al s 
organiserend systeem en neemt de circulatie die rol over. 
In Rust-Oleum Corporation International Headquarters (Vernon 
Hills, 1978) wordt de circulatie zo bepalend dat de doosvorm in 
tweeen gedeeld wordt. 
Het is een logisch gevolg van het proces dat architecatuur niet 
gezien wordt als een generator van objecten alleen, maar als een 
arbitraire ingreep in een bepaalde situatie. Een momentopname van 
een idee over een veranderende situatie in een steeds verandere nd 
proces. 

Jahn is gefascineerd do?~ architectuur, maar niet gegrepen door. 
~ehorend to~. of t?egewi]d aan.een bepaalde stroming of groepering 
in het architectonisch theoretisch debat. Dat maakt het voor hem 
mogelijk . stan~punten. van verschillende groeperingen en 
gebeurtenissen die hem interesseren over te nemen of zich erin te 
verdiepen. 



Na de oliecrisis van 1973 onstond er een groter algeme20 
bewustzijn ten aanzien van het gebruik van de s t eeds ~c)·:?<:: :~·::'~·. 
wordende energiebronnen. Hierdoor kwam er een grot~re c~u 1 ~ b~J 
architecten te liggen wat het ~ouwe~ van energ1ev~rslinden~~ 
gebouwen betreft en Jahn sprong hier direct e n ent housiast op in 
op een wijze die volgens Norma Mil l er "more willfull than 
evangelistic" was. ~ij maakte bijv?or beeld mee~ gebruik van het 
zonlicht om de ruimten te verlichten en installleerde en 
onderzocht meer effectieve mechanische systemen . Dit leidde onder 
andere tot de al getoonde zaagtandvormige daken en atriums. Dat 
deze meer voor een gebouw kunnen betekenen dat meer 
lichtopbrengst, was in die fase voor Jahn van ondergeschikt 
belang . Later zal hij deze kwaliteiten wel uitbuiten. 

Als we de Argonne National Laboratories (1981) bekijken, dan z ien 
we dat een grote nadruk op de integratie van huid en high-tec h 
installaties ligt en wat de vorm betreft zijn we aangekomen bij d e 
laatste onverdeling in de lage gebouwen en wel die met e e n 
futuristisch uiterlijk. Zijn algemene houding ten aanz i e n van de 
techniek is dat er eerst een idee voor een gebouw is en dat daarna 
het idee werkelijkheid moet worden omgezet . Met andere woord e n: 
het moet gemaakt worden. Hij gaat er vanuit dat er bij een vormwi l 
altijd een weg is en dat , als de bestaande techniek daartoe niet 
toereikend is, deze ontwikkeld d~ent te worden. 

De huid wordt glanzend en glimmend en heat totaalbeeld roept 
associaties op meat beelden uit de rumtevaart. Hier en in het 
First Source Center (South Bend , 1982) wordt het ruimte gebruik 
geheel bepaald door circulatie. De laa t ste is vorm gegeven als een 
grote gebroken glazen doos met een grote wigvormige hal die de 
verschillende functies van de gebouwdelen spectaculair, maar toch 
logisch met elkaar verbindt. 

De vierde onderverdeling betreft hoogbouw in de amerikaanse stad . 
Zich baserend op dezelfde principes als in de laagbouwprojecten , 
ontwierp hij in eerste instntie zijn hoogbouw . Andersom wor den 
latere laagbou~projecten ontworpen alsof het hoogbouw betreft. 
H~~ meest evidente voorbeeld daarvan is de vakantiewoning voor 
zi]n partner Robert Murphy van 1982. Dat lijkt een wolkenkrabber 
in miniatu~r te zijn. De gevels z ijn regelmatig geconcipieerde 
fram~s wa~rin ~evelpanelen ?f ram~n als invulling worden ingepast . 
H~t interieu~ i~ een modulaire ruimte met een open cen t r a le vide , 
die centraliteit ervan wordt door de ligging van de t rappen e r i n 
ben~drukt. De dimensie van de kubus is 30 x 30 x 30 voet: de 
typische kolomaf stand voor de kantoorvloeren van een 
wolkenkrabber. 



En dan nu: de wolkenkrabbers. Met de bouw van zijn eerste 
wolkenkrabber in Chicago , het Xerox Center uit 1980, wordt de 
breuk met de bestaande bouwtraditie van C.F . Murphy Ass. duidelijk 
en definitief. Alsof hij zich bewust wilde afzetten tegen het 
Seagram-building van Mies, dat eens het prototype was van de 
perfecate en universele kantoor- ' slab ' , komt bij Jahn de nadruk te 
liggen op een opvallende presentatie. Er ontstaan volumes die door 
een veelkleurige huid omgeven worden. Jahn vindt dat zijn gebouwen 
diamanten in de skyline moeten zijn. 
Het Xerox-center is zeer ongekunsteld en eigenlijk recht voor zijn 
raap. De verhoogde afgeronde hoek wordt het herkenningsteken. De 
haast vrouwelijke schoonheid van deze hoek wordt extra benadrukt 
door het verschil in raamgrootte aan beide zijden van de hoek. Aan 
de noordzijde en een stuk om de hoek zijn de ramen groter, deels 
als gevolg van minder zoninstraling, deels als ondersteuning van 
de vorm. De onderste verdiepingen zijn licht gebogen, een gebaar 
naar parkeerbenodigdheden en om de overgang straat-gebouw 
logischer te laten verlopen. De hoogte tot aan de plaats waar de 
curves lopen en het patroon dat daarop is aangebracht, 
correspondeert met de plaats van de gevellijnen van de omliggende 
bebouwing. 

Aan het eind van de jaren zestig bestond er de nodzaak na te 
denken over het hoogbouwtype . Sullivan introduceerde het stalen 
skelet en dacht na over het uiterlijk en de vorm van de 
wolkenkrabber. Hij ontwierp deze met de klassieke driedeling: 
basis-schacht-bekroning. Mies vond de passende expresdie die hoort 
bij het stalen skelet en reduceerde deze tot eenvoudige 
geometrische vormen. Daarbij verbond hij zijn esthetische visie 
met een verantwoordelijkheidsgevoel naar de sociale, economische 
en technische mogelijkheden en krachten van deze tijd, zoals nooit 
eerder een architect daarin geslaagd is. 
Zijn navolgers verfijnden bepaalde aspecten van deze taa l en, 
terwijl ze zich bezighielden met techniek en expressie, kwamen ze 
onder andere tot letterlijk grote hoogten . Maar ze misten enige 
verbinding met het verletlen en waren, afwijkend van de lijn 
Sullivan en Mies, meer geinteresseerd in polemiek dan in 
historie. Jahn liet zich inspireren door de Beaux-Art hoogbouw en 
de twintiger en dertiger jaren architectuur en met name.de ~rt -
Deco invloeden daarin. Hij introduceert weer de driedeling in ~~ 
hoogbouw zonder daarbij de moderne verwordenheden te verg~ten. HiJ 
heeft ervoor zorg gedragen dat de wolkenkrabber uit h2~r 
Doornroosje-slaap gewekt is en heeft daarmee zijn plaats in :e 
liin Sullivan-Mies bewerkstelligd. 
De- wolkenkrabber is een amerikaanse uitvinding en deze 
r epresenteert waarschijnlijk het best ~e principes yan de 
Modernen. Het is nauw verbonden aan de amerikaanse stad. Binnen de 
mogelijkheden die het grid (gebaseerd op groei en uitbreidi~g) 
b iedt, is er een doorgaand proces van ~~rbouw, gebaseerd op socio
e conomische krachten, technische mogeiJkhden of catastro~es .. De 
s t ad biedt door haar stedebouw geen mogelijkheden voor herinnering 
of herkenning . De stedelijke ruimten zijn secundair; ~e gebouwen 
moeten die rol dus overnemen. Door hun vorm en decoratie bepalen 
zij het beeld van de stad. 

. ·--·-··-----·---



Jahn zet in eerste instantie de gridstad-traditie van de laatste 
decenni~ voort , . _maar, zoals reeds gezien bij het Xerox-gebouw, op 
straatniveau ziJn de eerste belangwekkende veranderingen waar te 
nemen. De relatie plek-gebouw wordt versterkt uit de overtuiging 
dat de voetganger de stad niet ziet als een opeenvolging van 
veerschillende hoven en openbare ruimtes. Deze elementen worden 
dan in de gebouwen geintegreerd . Hierdoor wortelt de toren zich in 
de stad, in plaats van dat het een solitair is in het totaal van 
de stad. 
De vliesgevel 
juiste plaats 
gebouwvorm een 
verlenen. 

wordt een ander bouwdeel om het gebouw 
in de stad te geven en het wordt samen met 
middel om het gebouw en eigen uitdrukkingsvorm 

de 
de 
te 

Jahn maakt gebruik van het principe dat glas niet alleen 
doorzichtig is en reflecterend, maar (gecoat) doorschijnend kan 
zijn en hij ontwikkeld een techniek waarbij slechts delen van een 
ruit reflecterend worden, zodat er een lichtreductie kan ontstaan. 
De huid van glas heeft als belangrijkste voordeel in de stad, dat 
het deze reflecteerd, zodat het gebouw als het ware zichzelf in de 
s tad voegt. Daarbij heeft het een neutraliserend effect op de 
bouwhoogte . Prototypes van dergelijke huiden zijn de tropische 
plantenkassen van de negentiende eeuw met als belangrijkste 
voorbeeld Kew Gardens in Londen. De reflecterende eigenschap 
speelt hier de belangrijkste rol. Daar wordt het sculpture effect 
door versterkt: de totaalvorm van een gebouw gaat er meer door 
s p r eken. Als zo'n . huid een kantoorgebouw omspant en de 
verdiepingshoogten zijn er niet meer uit af te lezen, dan is het 
neutraliserend effect maximaal. De menselijke schaal is eruit 
verdwenen. Een goed voorbeeld van zo'n neutraliserende huid is het 
One United Nations Plaza gebouw van Roche/Dinkeloo in New York. 

Door met meerdere glassoorten te werken in dezelfde huid worden 
erop patronen gemaakt, die overdag en 's avond een geheel ander 
beeld opleveren. Kijk maar eens naar het One South Wacker gebouw 
in Chicago uit 1982. He~ repredenteert de verschuiving van de 
strakke homogene torens, zoals Xerox, naar zijn latere torens. Het 
silhouet wordt gevormd door de trapsgwijze terugspringende gevel 
die daardoor een soort drieluik vormt. Het patroon in de gevel is 
door het gebruik van verschillende soorten en kleuren glas haast 
s ubtiel te onderscheiden. 
In d iezelfde periode krijgt hij de opdracht voor de aanbouw voor 
Chicago Board of Trade. Het was de eerste keer dat hij de opdracht 
k reeg veel aandacht te besteden aan architectuurtheorie. Na enkele 
verwor pen voorstellen die erg Miesiaans waren, kreeg Jahn de 
goedkeuring van zijn opdrachtgevers die gesteld hadden dat de 
aanbouw, en met name de details, geheel moesten relateren aan de 
bes taande deco-toren. Het ontwerp was uiteindelijk wat betr~~t 
or nament, organisatie, ritme, materiaal en het dak . een ~etterl~Jk 
voo r t v l oe isel van de bestaande toren. Maar het aardige hiervan is , 
dat he t ontwerp er op het eerste gezicht op lijkt , maar dat het er 
nader beschouwd nauwelijks op lijkt. 
ook in North western Terminal in Chicago dat in 1987 gereed 
gekomen is, is de deco-invloed, maar ook de Loewe~~ntwerpen voor 
auto's en treinen en de vliegtuigontwerpen voor biJvoorbeeld de 
oc~ 3 dui delijk af te lezen. 



Samenvattend en terugkerend naar de lijn Sullivan-Mies-Jahn, 
kunnen we zeggen dat deze drie gebouwen gehistoriseerde Mies
torens zijn. Voor Jahn vertegenwoordigt architectuurhistorie g0~n 
enkele keuze, maar verschillende keuzes ten aanzien ln 
geometrie, materiaal, decoratie en gehele organisatie. 

~praakmakend wordt zijn gebouw voor het State of illinois Center 
in Chicago uit 1985. Het is geen kantoorgebouw, maar een 
regeringsgebouw en het moest er dan ook als zodanig uitzien. Hij 
week af van de doosvorm en vertaalde het programma in een 
expressief blok met een afgeronde hoek. Het gebouw is eigenlijk 
een groot 16-verdiepingen hoog atrium met daarom heen de 
kantoorvloeren. Dit is onstaan in navolging van het prototype van 
regeringsgebouwen en in het bijzonder de 19-eeuwse openbare 
gebouwen die bijna allen een grote overkoepelde zaal bezaten, 
welke het symbolisch geladen centrum vormde van deze gebouwen. 
De oprechte driedeling die in veel van Jahn's werk te vinden is, 
is niet zo duidelijk in deze gebouwvorm. Het lijkt eerder een pure 
flirt met moderne en zelfs futuristische vormentaal te zijn. Maar 
hij heeft in feite een variatie op het klassieke compositie-thema 
toegepast en de driedeling niet zo laten spreken. De stenen 
arcade, als basement, ondersteunt de glazen vliesgevel-body van 
het gebouw, als schacht, en als bekroning is er een glazen 
cylinder die diagonaal afgeknot, de meer dan 50 meter hoge rotunda 
afsluit. 
Maar als de symboliek, die hoort bij een regeringsgebouw, door 
Jahn onder handen genomen wordt, wordt het een hal waarin hij het 
blikveld van de bezoeker volledig in zijn macht heeft. De glazen 
huid heeft een streeppatroon dat gedeeltelijk transparant en 
reflecterend is, zodat het zonlicht in strepen binnenlaat. Het 
laat het geheel, samen met de in de ruimte vrijhangende liften en 
trappen, open vloeren en het patroon van de tegelvloer, lijken op 
een gigantische kaleidoscoop. 

Waar de waardigheid die door de eeuwen heen beoogd werd, met de 
bouw van een dergelijk gebouw nog bereikt wordt ~n de. vloer, die 
een exacte copie is van Michelangelo's Campodoglio, wil het gebouw 
zelf een representatie zijn van het bruisende leven van Chicago 
anno-nu zijn. Het doet denken aan de toren van Babel en 
lanceerplatform van de NASA tegelijk. De hal wordt volgens Jahn 
meer dan een gebaar naar de stad; het wordt een geschenk aan de 
bevolking. 

Het gaat in het kader van dit tussencolloquium te ver 
gebouwen van Jahn te tonen en te behandelen, toch wil 
aantal daarvan mijn gehoor niet onthouden. 

om alle 
ik een 



De obelisk als vorm wordt gekozen als uitgangspunt voor Park 
~venue Towe~ en de uitwerking is weer geinspireerd door twintiger 
Jaren architectuur , evenals de toren voor 425 Lexington Avenue, 
waar ook gerefereerd wordt aan de prijsvraaginzending van Adolf 
L?~s voor de Chicago Hera~d ~ribune uit 1922. Dit gebouw staat 
bi]na naast.het Chryslerbuild1ng. De top van dit gebouw is volgens 
Jahn de mooiste bekroning voor een toren ooit gerealiseerd. Dit, 
z e a t hij, is een haast letterlijke verwording van een diamant in 
de s kyline. Hij is er zo van onder de indruk dat hij, op het 
momen t dat hij van de stad Philadelphia voor de bouw van Liberty 
Place dat hoger is dan welk ander gebouw in die stad dan ook, mag 
bouwen, een copy van de Chrysler-top ontwerpt in een van Jahn 
bekende vormtaal . 
11 Diagonal Street in Johannesburg kent de diamantvorm die on~~r 
andere voortkomt uit One south Wacker. De vorm is hier g .n 
vormkeuze a priori geweest, maar het gevolg van geometrische 
manipulatie. Pas toen daaruit die diamantvorm ontstond, legde Jahn 
de verbinding die hij daarna uitwerkte . 

Dan komen we bij de laatste groep gebouwen, die in de Europese 
stad. 

Jahn die zich uitte in een recente lezing in Amsterdam over het 
verschil van de amerikaanse gridstad en de europese stad, bekijkt 
beide met de ogen van een architect. 
He t karakter van de europese stad wordt bepaald door haar straten, 
pl e inen en gebouwen, dit in tegenstelling tot de gridstad waar 
voornamelijk de gebouwen de verschillende steden onderscheidt. De 
europese stad is niet op groei gebouwd, maar groeit steeds langs 
ad hoc en haast ad random stedebouw. De hoogbouw of in het 
algemeen representatieve gebouwen krijgen hier dan ook een ander 
uiterlijk, omdat deze steden andere eisen stellen dan de 
amerikaanse steden. 
De gebouwen die in de huidige europese steden gezichtsbepalend 
zijn, zijn de kerken en pe openbare gebouwen. De rol van de 
overheid en van met name de kerk lijkt langzaamaan uitgespeeld en 
de tijd is rijp voor commerciele opdrachtgevers. Deze kunnen de 
ro l van de kerken, als het gaat om de beleving en de skyline, 
overnemen en de stad ompuls tot hernieuwde vitaliteit bezorgen. 
Hij zegt dat de projectontwikkelaars de Medici van vandaag zijn. 
Al s bekendste voorbeeld van de gebouwen die hij in Europa heeft 
ontworpen, is de toren voor de Messe in Frankfurt. Deze toren 
geeft uitdrukking aan de integratie van verleden, heden en 
toekomst. Het is weer een bewerking op de obeliskvorm en 
eigenlijk twee torens in een . Het reeds bestaande, het europese, 
is geinterpreteerd in de buitenste steenachtige toren. Het moderne 
en het vernieuwende is af te lezen aan de glazen ronde 
binnentoren. De combinatie van het bestaande en het moderne zou de 
plaats in het heden rechtvaardigen. De ingang is groot en hoog en 
onvermijdelijk als het om grootstedelijke hoogbouw gaat. 

Jahn citeert niet alleen graag uit de ar~hitectuur ~istorie, ~aar 
ook regelmatig uit eigen werk. Elk werk 1s er een uit een continue 
reeks van een ontwikkeling en geslaagde elementen mogen nog wel 
~§n ~etoond worden, al dan niet in een andere context. 



Het ontwerp van een gebouw voor de Humana-prijsvraag in Louisville 
uit 1982 legde naast het ontwerp van Michael Graves ('who was sure 
to go historical') een referentie naar Tatlin's monument voor de 
derde Internationale. Een zuid-afrikaanse projectontwikkelaar 
vroeg of hij een dergelijk gebouw in Durban wilde bouwen . 
362 West Street werd een wat gemodificeerd ontwerp ten opzichte 
van Humana met op elk terras beplanting en een betonnen 
constructief systeem. Later keerde een dergelijke ziggurat-vorm 
terug in het ontwerp voor The Colombus Circle Project. Hier zijn 
het e i genlijk twee torens; een die er staat en refereert aan het 
n ieuwe en het v ooruitstrevende, de andere toren is erom heen 
gedrapeerd en is symbolisch voor de groei van de stad. 
Elk afzonderlijk terras is naast het feit dat de terassen tezamen 
de toren k~~iner moeten laten lijken, een medium dat verbindingen 
legt met biJvoorbeeld het Central Park en Midtown en betrekt zo de 
stad op elkaar en beschrijft haar. 
Het zichzelf citeren in vormen, sferen, techniek en 
mate r iaalgebruik ontwikkeld zich later tot eigenkritiek. Daarbij 
komen uiteindelijk niet alleen ontworpen en gerealiseerde gebouwen 
aan de orde , maar veel vaker wordt het ontwerpproces onderworpen 
a a n een kritische beschouwing. Problemen die bij eerdere ontwerpen 
terzijde geschoven zijn, worden weer opgepakt en bij een later 
ontwerp betrokken. 

Jahn ontwerpt in reeksen, hier een voorbeeld voor de Bank of the 
Southwes t Tower in Houston . Hij zoekt steeds in reeds ontworpen 
ob j e cten en gebouwen aanleidingen voor zijn nieuwe ontwerpen. Elke 
serie ontwerpen is een studie naar geometrische vormmanipulatie. 
De gevonden aanleidingen worden net zo lang gecombineerd en 
gemanupileerd tot architect en client tevreden zijn. Deze manier 
van werken, die ondermeer vertrekt van het standpunt dat 
arch itectuur niet als een logisch proces alleen ontstaat, bestond 
al l ang voordat Jahn werkte met het bouwtype dat hem het beroemst 
zou ma ken: de speculatieve toren . Deze manier van werken is echter 
onontbeerlijk als je werkt Voor verschillende projectontwikkelaars 
die steeds om iets nieuws vragen. Jahn is er niet de man naar een 
filosofie om zijn gebouwen op te bouwen , of om deze op een 
f ilosofisch voetstuk te plaatsen. Zijn werk is niet voorspelbaar, 
en dat i s de r eden dat er aan zijn persoon en werk altijd een 
controversiele kant zal blijven zitten. 

Zoals we gezien hebben is voor Jahn de vormkeuze nooit een 
ontwerpopgave op zich. symboliek in de architectuur is voor hem 
nooit het uitgangspunt geweest in de zin van bekeren of het moeten 
veroorzaken van omwentelingen. Het betekende ve~leer refere~en . en 
interpreteren. Het representeerd ook keuzes uit een oneindige 
reeks van mogelijkhede~. Historisch~ keuzes v~n bij~o?rbe~ld ~orm 
worden in tegenstelling tot Maurice Culot s : . imitatie Ja, 
int e rpretatie nee, alleen geinterpreteerd. Een citaat.van Jahn; 
' er is het vierkant , de driehoek en de circel dat is door God 
gegeven , maar ik zoek naar meer . ' 



Een aparte plaats in het werk van Jahn nemen de terminals voor 
metro, trein en luchthavens in. Het metro station O'Hare Rapid 
Transit Extension in Chicago uit 1984, wil meer zijn dan een goed 
georganiseerd en helder station. Het gebruik ervan wordt een 
beleving, een ervaring die je vervreemd van normale, gebruikelijke 
stations. Ook hier wordt hoek en bocht tegenover elkaar gezet, 
zoals we dit al eerder gezien hebben, maar hier is het behandeld 
als een , met gekleurd licht gevulde, surrealistische opening naar 
de stad . 

Een dergelijke benadering is ook gekozen in het ontwerp voor de 
United Airlines Terminal and Satelite te Chicago, waar op het 
rolpad naar de gates, met recht en rond en neonsculpturen van 
Michael Hayden, op de bezoekers wordt ingewerkt. In dit gebouw 
zijn bijna al de ontwikkelingen waar te nemen die hij in zijn werk 
heeft doorlopen . De staalconstructies voor de filigraine openheid 
en kwetsbare opstelling van de passages is een reeds eerder in 
winkelpassages beproefd concept. De beglazing is het gevolg van 
een reeks ontwikkelingen. Hier is ook voor het eerst gedeeltelijk 
r ef l e cterend glas in een patroon aangebracht, op transparant glas. 
Hiermee wordt een lichtreductie van 40 procent bereikt. 
Dit gebouw is het beste voorbeeld wat betreft de doelstellingen 
van de architect: refereren aan en interpreteren van de historie 
en technisch zeer vooruitstrevend gebruik makend van de huidige 
stand daarvan. Dit alles esthetisch bindend aan het huidig en 
toekomstig normbesef. In Philidelphia was Jahn de eerste die hoger 
dan de bestaande hoogbouwregels mocht bouwen. In Chicago 
veranderde hij het gezicht van de stad. De bouwtraditie van die 
stad is al ruim een eeuw toonaangevend voor de wereld. Ze werd 
voor een periode van dertig jaar beheerst door Mies van der Rohe, 
hij hield de stad in zijn esthetische greep, en regeerde de wereld 
van ontwerp daarmee. Na een priode van stabilisering en 
binnensluipende invloeden van bijvoorbeeld Europeanen als Leon 
Krier, werd de absolute waarheid van Mies aangetast. In dit è~l 
van onzekerheid is Jahn naar voren gekomen, en heeft nu e 
leidende rol overgenomen. 1 

Jahn zegt dat de werkwijze van het buro een pragmatische 
mengeling is van ideeen te realiseren , een manier van bouwen die 
zich naar de realiteit van het heden orienteerd, en dat waar dat 
relevant is de geschiedenis respecteert en of representeert. Dus 
het is een zoeken naar een synthese tussen techniek, pragmatiek en 
fantasie, functie en vorm, verleden en heden. 
Modernisme en Post-Modernisme. In de laatste tien jaar is men zich 
gaan herorienteren op de bronnen van de architectonische vorm. 
De meesters van de modernen zijn dood, hun navolger~ hebben ?f 
overdreven,of hun scheppingskracht verloren. De architectuur die 
de grondslagen van het functionalisme volgde, maakte bouwwerken 
die geen binding meer hadden met hun plaats, mensen of de 
g e schiedenis van de architectuur. . . . 

De ze architectuur faalde in haar utopisch geloven in universele 
oplosingen voor het probleem van behuizing, . en het le~en in . de 
grote metropool. Nooit heeft ze de technische of i~dustr1ele 
mogelijkheden totaal uitgeput. De rol van ~e arch1t~ct als 
generator van ideeen, en vorm, verschoof n~ar die van ~emiddelaar 
tussen economische en sociale vraagstukken in een technisch kader. 



De alternatieven die zich aandienen zi]n: Laat-Modernisme en 
Post-Modernisme. 
Laat-Modernisme blijft zeer dicht met de taal van het Modernisme 
verbonden. In het doorvoeren van de taal en het idioom ervan tot 
in h~t uiterste, en door het benadrukken van ontsluitingen en 
technische systemen, samen met een complexe geometrie, neigt ze 
snel tot overdrijving. 
Post-Modernisme is en vaag begrip voor kleine bemoeienissen, die 

echter en architectonische gedachte verwoord, die zich met de 
geschiedenis, contextualisme en symbolisme verwant voelt. Het 
gebruik van traditionele en esthetische vormen is het offer 
geworden van een nieuwe orthodoxie, zonder de zelf aangemeten en 
alles omvattende blik. 
Het is nu kleinschalig, naief en projectgericht en niet stromings
gericht. Anders gezegd: de vele nieuwe oplosingen die het Post
Modernisme ons heeft laten zien, hebben gefaald op het gebied van 
aanspraak maken op een veelomvattende, universele architectuur. 
Elk gebouw, elke uitspraak, elk object, is slechts een poging, een 
aanzet, die elke discussie steeds weer naar dat object zelf voert. 

Jahn: ons werk berust op het geloof dat het Modernisme niet dood 
en voorbij is, maar dat haar principes zich nog verder laten 
uitbreiden. We kijken daarbij terug naar het nabije verleden, dat 
inmiddels deel van de traditie is geworden, en naar het verre 
ve r leden, enkel als inspiratiebron. We geloven in de invloeden van 
he t ve rleden, in de zich steeds veranderende betekenissen van het 
heden, en in de mogelijkheden van de toekomst.' 

Hij heeft het Modernisme achter zich maar torst het niet met zich 
mee. Volgens Hans van Dijk leidt deze instelling ertoe, dat het 
bouwen tot een zodanige banale, inspiratieloze activiteit 
gereduceerd wordt, dat het juist straffeloos onderworpen kan 
worden aan willekeur. 

Post-Modernisme is een term die niet eenvoudig is te gebruiken. Ze 
wordt echter te pas en te onpas gebruikt,zodat niemand meer 
precies weet wat ermee bedoeld wordt. 

Volgens mij is Post-Modernisme een term die wat betreft naam 
juist is, maar het is een naam niet voor een stijl, maar voor een 
overgangsperiode. 

Als we veel wegdenken van de periode van de avant-garde 
(wegdenken is noodzakelijk, omdat elke aangebrachte structuur in 
een vermeende stroming in de architectuur, nooit definitief is ), 
zodat we overhouden dat wat we Modernisme of liever International
Style, dan kunnen we zeggen dat het Post-Modernisme ~n 
verzamelnaam is voor een aantal tendensen, die als een logi . ~h 
gevolg.van het Mode~nisme gevormd zijn. . . 

He t 1s geen stroming maar eerder een geesteliJke stroming, een 
Kuns twollen, een manier van handelen. Deze moet er voor zorgdragen 
àat wij van de ene hoogstijl in de and~re geraken, een proces dat 
onvermijdelijk is. Deze overgangspriode kunnen we dus beter 
hedendaags manierisme noemen.Je kunt nu dus ook zeggen d~t er door 
de eeuwen heen Post-Moderne perioden zijn geweest. Het is s~eeds 
een periode van ontwikkeling ~in dit ge~al.met name technis~he 
ontwikkeling), van herorientatie, herbezinning en herbewustmaking 
af het V©r l eden . 



Umberto Eco: ' Het Post-Moderne antwoord op het modernisme bestaat 
eruit te erkennen dat het verleden opgewaardeerd moet worden, 
aangezien het niet vernietigd kan worden, omdat de vernietiging 
ervan leidt tot stilte: dit moet ironisch gebeuren, op een niet 
onschuldige manier. Ik zie de Post-Moderne houding als de houding 
van iemand die houdt van een zeer ontwikkelde vrouw en die weet 
dat hij niet tegen haar kan zeggen 'ik hou waanzinnig veel van 
je', omdat hij weet dat zij weet (en dat zij weet dat hij weet) 
dat Liala deze woorden al heeft geschreven. Toch is er een 
oplossing. Hij zou kunnen zeggen: 'Zoals Liala zou zeggen, ik hou 
waanzinnig veel van je.' Als hij zover is, als hij de valse 
onschuld heeft vermeden en duidelijk heeft gezegd dat je niet meer 
op een onschuldige manier kunt praten , zal hij echter toch tegen 
de vrouw gezegd hebben wat hij wilde zeggen: dat hij van haar 
houdt , maar dat hij van haar houdt in een tijd waarin de onschuld 
verloren is gegaan. Als de vrouw het spel meespeelt zal zij toch 
een liefdesverklaring hebben gekregen. Geen van de twee 
gesprekspartners zal zich onschuldig voelen, beide hebben ze de 
uitdaging van het verleden aangenomen, van het reeks gezegde dat 
niet meer uitgewist kan worden, beide zullen bewust en met 
genoegen het spel van de ironie spelen ...... Maar beide zullen er 
wederom in geslaagd zijn te praten over liefde.' 

'En in dit verband heb ik (Eco) ontdekt wat schrijvers altijd al 
hebben geweten, en wat ze zovaak gezegd hebben: ....... . , ik zeg 
dat Vallet zei dat Mabillion heeft gezegd dat Adson zei, . . .... ' 

Voor mij is dus Post-Modernisme een manieristisch spel in de 
gehele spanne van de Architectuur-taal. Een spel waarvan de regels 
pas achteraf bepaald zullen worden, als het doel bereikt is: een 
nieuwe stijl. Helmut Jahn heeft mijns inziens in dit spel zich een 
leidende positie verworven, mede omdat hij alle h?eken v~n ~et 
speelveld heeft betreden. Zijn grote wendbaarheid, omzichtige 
flexibiliteit, maakt dat hij wellicht de pion is die we moeten 
spelen, om het spel nie~ alleen resultaat gericht, maar 
ook speelbaar te houden . 


