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AFSTUDEERPROJECT 

De afstudeeropgave die ik mezelf gesteld heb is het ontwerpen van een nieuwe kunstacademie voor 
's-Hertogenbosch. Dit omdat het mij uitdagend leek om een gebouw te ontwerpen met een zeer divers 
programma, voor een uitzonderlijke instelling. lk was al bekend met de kunstacademie in 's-Hertogenbosch 
en het is duidelijk dat het gebouw niet meer voldoet aan de huidige en vooral toekomstige eisen die de 
academie stelt. Zo is het idee geboren om deze academie als afstudeerobject te nemen metals inzet een 
grondige vernieuwing of wellicht een volledige nieuwbouw. 

Al snel nadat ik had besloten de kunstacademie als afstudeerproject te nemen bleek dat er binnen de 
academie al een tijd werd gepraat over verbetering van hun huisvesting. Uiteindelijk viel de beslissing om te 
kiezen voor nieuwbouw, op dezelfde locatie. Het bleek namelijk erg kostbaar te zijn om de oude fabriekshal; 
volledig te renoveren . Er werd niet gezocht naar een andere locatie om twee redenen. Ten eerste heeft de 
gemeente 's-Hertogenbosch in het omringende gebied een clustering van onderwijsinstellingen 
ondergebracht. En ten tweede biedt de vernieuwing van het hele gebied rondom de academie de 
mogelijkheid om het zeer grote academieterrein commercieel uit te baten. Het huidige terrein zou in de 
toekomst plaats kunnen bieden aan veel meer bebouwing dan alleen de academie, men denkt hierbij aan 
atelierwoningen, permanente expositieruimten en dergelijke. Het verhuren van deze ruimte zou voor de 
nodige financiele ondersteuning kunnen zorgen. 

lk heb besloten om op deze ontwikkelingen in te gaan en mezelf een zo realistisch mogelijke opgave te 
stellen. Voor het afstudeerproject is dus uiteindelijk gekozen voor een volledige herinrichting van het terrein 
waarbij de kunstacademie zelf verder uitgewerkt wordt. 
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CONTEXT 

's-Hertogenbosch is van oorsprong een middeleeuwse stad. Dit geeft de stad een specifieke sfeer en heeft 
hier een groat deel van zijn populariteit aan te danken. De uitbreiding van deze stad heeft zich echter de 
afgelopen jaren voornamel ijk afgespeeld aan de grens van de stad. Er zijn steeds meer nieuwe buitenwijken 
ontwikkelend. lnmiddels liggend deze buitenwijken zelfs al verder van de stadskern dan een aantal 
omringende dorpen en is de vraag naar woon en werkruimte in het centrum zelf steeds grater geworden. 

De gemeente heeft als antwoord een uitgebreide stadsvernieuwing bedacht waarvan nu al een deel 
in ontwikkeling is, als eerste het Paleiskwartier. Het is de bedoeling dat dit stadsplan een uitbreiding wordt 
van de huidige binnenstad . Er is echter eerder spraken van een aanvulling dan een werkelijke uitbreiding. 
De verbinding tussen het bestaande centrum en het plan is zeer zwak. 

De enige route tussen het stadsplan en de stad zelf is over de stationspasserelle, een obstakel met 
roltrappen en massa's reizigers. En dan nag komt men vervolgens aan de overzijde van een 
scheidingsstraat uit en wordt er nergens een gebaar gemaakt dat aangeeft dat zich hier een 'bruisend stuk 
binnenstad' bevindt. 

Om de toegankelijkheid te vergroten zijn er momenteel plannen voor een voetgangersbrug (Ponte 
Palazzo) die een tweede verbinding met de binnenstad moet maken. De bedoeling van de gemeente is; 'Een 
verbinding te leggen zodat het centrum , de binnenstad en de nieuwe wijk als een centrumgebied aan elkaar 
gesmeed warden en de economische uitstraling van de nieuwe binnenstad zich over het spoor kan 
voortzetten'1. Voor de duidelijkheid, met 'de nieuwe binnenstad' wordt de wijk Paleiskwartier bedoeld. 
Het is zeer de vraag of de 'economische uitstraling' zich voort zal zetten via deze Ponte Palazzo. Het kan 
dan wel mooi klinken maar het blijft toch een soort van noodoplossing. Een aansluiting die kwalitatief niet 
beter is dan de stationspasserelle, een obstakel op je route. 

1 
Citaat uit het Brabants Dagblad, maart 2002 - Toekomstvisie Den Bosch 2020 
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Paleiskwartier 

De manier waarop de stadswijk is vormgegeven brengt zelf oak ontoegankelijkheid met zich mee. Er is 
namelijk geprobeerd een specifieke sfeer op te roepen in de stadswijk. Er wordt verwezen naar de 'typische 
sfeer' van de historische binnenstad samen met modern comfort en luxe. Het oproepen van een 'sfeer' heeft 
er echter voor gezorgd dat het plan nogal wat gelijkenis vertoond met een decor. 
De sfeer, of liever, het karakter van de binnenstad komt voor een belangrijk deel voort uit haar geschiedenis 
en ontstaanswijze. Ze is ontstaan uit noodzaak en logische opeenvolging, ze is op organische wijze 
gegroeid. Met het simpelweg scheppen van sferen verliest men een dergelijke authenticiteit. 
Er zouden wellicht grotere ingrepen in de stadsstructuur nodig zijn om een uitbreidingsplan als het 
Paleiskwartier werkelijk 'aan elkaar te smeden'. Er zijn al verschillende voorstellen ontwikkeld rand het 
thema 'spoorzone als barriere' die wellicht in aanmerking komen. Een dergelijke ingreep zou veel 
authentieker zijn dan een uitbreiding veronderstellen en dit vervolgens niet waarmaken. 

Juist doordat het plan als een decor is moet het zich haast wel afkeren van de omgeving. Een te 
directe verbinding met de omgeving zou immers het wereldje binnen het plan verstoren. Bij een nadere 
beschouwing van het stedebouwkundig plan blijken deze karakteristieken duidelijk aanwezig te zijn. 2 

Het binnenterrein van het plan is als het ware ingekaderd door een architecturale wand [1]. Op dit 
binnenterrein is zo ruimte ontstaan voor sfeerbepalende architectonische elementen die vooral 'anders' zijn 
[2]. Werkelijk aansluiting vinden is hierdoor (en door de spoorbarriere) onmogelijk geworden. Het plan staat 
volledig op zichzelf en versnippert het centrum eerder dan dit tot een grater geheel te maken . 

2 
Zie ook appendix: Park Stoumead 
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Kunst en cultuur in 's-Hertogenbosch 

's-Hertogenbosch heeft de ambitie de 'culturele hoofdstad' van het zuiden te zijn, ze kan deze ambities 
echter niet waar maken. Uit een onderzoek door Arjo Klamer (hoogleraar cultuurwetenschappen aan de 
Erasmusuniversiteit) bleek dat de stad bijvoorbeeld een minder bruisend imago heeft dan Eindhoven of 
Tilburg . Verder was zijn conclusie (die overigens niet als een verrassing kwam voor ingewijden) dater 
enerzijds wel evenementen plaatsvinden maar dat het er ontbreekt aan dynamiek. Er is een groot cultureel 
erfgoed maar er zijn geen zogenaamde culturele broedplaatsen, er zijn weinig activiteiten op het gebied van 
beeldende kunst, de letteren en amateurkunst. 

Dit klimaat heeft ook grote invloed op een instell ing als de kunstacademie. Omdat er geen levendige 
culturele infrastructuur is heeft de stad nauwelijks aantrekkelijk voor een kunstenaar om zich te vestigen. 
Studenten kunnen op de academie in 's-Hertogenbosch vier jaar lang beschikken over een eigen atelier op 
school maar vallen daarna in een enorm gat. De weinige ateliers die er zijn , zijn niet te betalen. De meeste 
afgestudeerde studenten verlaten dan ook de stad, en zo veranderd er weinig binnen het heersende klimaat. 

De stad 's-Hertogenbosch heeft inmiddels initiatieven genomen om het culturele klimaat te 
verbeteren . Zo komt er een nieuw kunstencentrum, het probleem is hiermee echter slechts gedeeltelijk 
opgelost. Het kunstencentrum is een leuke uitbreiding op de huidige structuur die vooral gericht is op de 
consument met culturele interessen. Maar ru imte voor kunstenaars om zich te vestigen, te experimenteren 
en buiten de strenge bestaande structuur wat te ondernemen is er nog steeds nauwelijks. 





Kunstacademie 

De academie moet dus binnen het Paleiskwartier komen, het karakter van deze instelling is echter behoorlijk 
anders van aard. Het Paleiskwartier is vooral een commerciele omgeving en de kunstacademie vormt 
hierop een uitzondering. Het zou niet realistisch zijn om te stellen dat de kunstacademie zich geheel niet zou 
moeten inlaten met commercie, maar ze is zichzelf wel verplicht hier kritisch tegenover te staan. 

De academie geeft zelf ook aan dat een kritische houding naar hun idee van wezenlijk belang is voor 
de ontwikkeling van een identiteit. Ze vinden het belangrijk dat er wordt nagedacht over de positie van de 
kunsten binnen de maatschappij. Dit houdt zeker niet in dat men zich overal tegen af wil zetten , het 
engagement wordt juist opgezocht. Het is van levensbelang om te kunnen functioneren binnen de bestaande 
context en zichzelf steeds opnieuw te definieren. Zo kan de commercie wellicht juist nieuwe mogelijkheden 
inhouden voor de kunst. 

Voor de te ontwikkelen plannen op het academieterrein zou dit dan kunnen betekenen dat het inderdaad een 
goed plan is om juist hier goedkope atelierruimten en atelierwoningen te realiseren . De academie zou deze 
ruimten betaalbaar kunnen houden door hun winsten uit commerciele verhuur te gebruiken. Het contact 
tussen jonge kunstenaars en studenten zou zo ook kunnen toenemen, hopelijk trekken afgestudeerden 
minder snel weg als hen hier meer mogelijkheden geboden worden. Verder zou de nabijheid van (eventueel 
commerciele) expositieruimten voor een sterkere wisselwerking kunnen zorgen tussen de consumenten van 
kunst en cultuur en de toekomstige kunstenaars. 
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STRATEGIE 

Het decorachtige karakter van het Paleiskwartier is niet alleen het gevolg van haar afgezonderde positie. Het 
plan gaat ook geen verhouding aan met de onderwijsclustering die erachter ligt. Naar mijn idee is het van 
belang te reageren op de bestaande context. Dit is onvoldoende het geval bij het plan Paleiskwartier. 

Er wordt wel gesproken over 'aansluiting ' met de binnenstad en het 'overdragen van uitstraling' maar 
in praktische zin is er nauwelijks sprake van een aansluiting . Het is ook maar de vraag of dat een 
voorwaarde had moeten zijn. Men had er wellicht beter aan gedaan de bestaande situatie uit te buiten. 

Het plan hinkt nu als het ware op twee benen. Omdat er zo sterk is geprobeerd bepaalde beelden te 
creeren, deze als het ware 'in scene te zetten' blijft het plan afgezonderd terwijl men tegelijkertijd een sterke 
relatie met de binnenstad voorstelt. Er spelen tegenstrijdige belangen een rol. Er wordt een rustpunt 
gecreeerd, een parkachtige binnenruimte welke lastig bereikbaar is vanuit de binnenstad. Maar toch is er 
besloten deze stadswijk tegen de situatie in als een tweede centrum, en zelfs als een zeer actief onderdeel 
en in elkaar overlopende uitbreiding van het centrum te beschouwen . Er wordt hier geen balans gevonden 
tussen deze tegenstellingen, ze worden niet naast elkaar gezet . Er wordt eerder een poging ondernomen 
de tegenstrijdigheden uit te vlakken en ze met elkaar te verzoenen. 

lk ben van mening dat de architectuur de mogelijkheid heeft om dergelijke tegenspraken en ambivalenties 
op een kritische manier te formuleren , en dat juist in dat vermogen tot engagement en kritiek haar eigenheid 
gelegen is. In plaats van het ontkennen van tegenstrijdige belangen, het uitsluiten van directe context en het 
negeren van feitelijke kennis over de betekenis van stadsdelen en architectuur in het dagelijks gebruik, 
worden dit nu juist aanknopingspunten. In plaats van tegenstrijdigheden uit de weg te gaan of uit te vlakken 
kunnen deze worden benut. 
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Masterplan 

Voor het masterplan dat op het kunstacademieterrein moet komen gelden daarom de volgende 
uitgangspunten . Er moet een onderbreking komen in de geslotenheid van het bouwblok en daarmee het plan 
Paleiskwartier. Deze onderbreking moet een visuele relatie leggen tussen het interieur van het plan 
Paleiskwartier en de achterliggende onderwijscluster. Het masterplan zal tegelijkertijd de meest gebruikte 
route (een sluiproute dwars 
door het Paleis van Justitie en door de kop van het binnenterrein loopt) verlengen en in zichzelf integreren. 

De introductie van een 'verschil' moet echter op een subtiele manier plaatsvinden. Het is erg verleidelijk om 
te vervallen in enkel andersheid en daarmee de verbinding met de plaats en alle eigenheid te verliezen. 
Deze antinomie is vergelijkbaar met die van een avant-garde. Zodra kritiek omslaat in enkel afzetten gaat zij 
aan zichzelf ten onder, bestaande normen vervallen en daarmee alle verbondenheid met de situatie. 

Om aan deze antinomie te ontsnappen is het nodig uit te gaan van de gegeven situatie. De filosofen Adorno 
en Walter Benjamin merkten zeer treffend op dat het van belang is het bestaande systeem te erkennen maar 
er tegelijkertijd kritiek op te leveren. 

Het architectonische systeem dat de grondslag vormt voor het Paleiskwartier is het gesloten 
bouwblok. Niet alleen de gebouwen die het binnenterrein omgeven zijn gesloten blokken maar ook het 
stedebouwkundige plan zelf is als zodanig te typeren. In het huidige plan is de kunstacademie als het ware 
van het Paleiskwartier afgescheiden en naar buiten georienteerd terwijl het gesloten bouwblokprincipe wordt 
gehandhaafd. Voor het ontwerp voor een nieuw masterplan op dit terrein vormt het bestaande systeem het 
uitgangspunt, dit wordt echter op een andere manier ingezet. 





Een opvallende eigenschap van het Paleiskwartier is dat het gesloten bouwblok wordt gebruikt om 
specifieke of afwijkende elementen in onder te brengen . Zo wordt op het binnenterrein van het bouwblok dat 
aan het academieterrein grenst een gymnasium gebouwd en oak binnen andere blokken bevinden zich 
specifieke elementen of functies. Het plan als geheel werkt op deze manier, zoals al eerder vermeld onder 
het hoofdstukje 'Paleiskwartier' . 

Deze typologie is oak bruikbaar voor de vormgeving van een masterplan waarin er ruimte moet ontstaan 
voor een specifieke functie, de kunstacademie. In eerste instantie is er dus een gesloten bouwblok 
geprojecteerd met daarbinnen het volume voor de academie, de vocabulaire van het Paleiskwartier wordt als 
het ware geadopteerd. Het volume voor de toekomstige academie is overigens vastgesteld aan de hand van 
een programma en de wens van het bestuur om voor hoogbouw te kiezen (met het oog op de mogelijkheid 
om meer bouwvolumes te kunnen plaatsen). 

Vervolgens komen de andere voorwaarden aan bod . Het blok wordt doorbroken zodat de academie niet 
!anger verborgen wordt binnen het blok maar er toch onmiskenbaar door wordt ingekaderd . De academie is 
zo niet langer enkel op de onderwijscluster georienteerd, ze is oak onderdeel van het Paleiskwartier 
geworden. 

Ten slotte wordt het volume van de academie een kwartslag gedraaid. Zo wordt het superblok visueel 
transparanter. Tussen de twee kadervolumes en het academieblok die een solitair karakter hebben en 
tegelijkertijd samen een geheel vormen wordt de achterliggende bebouwing zichtbaar. Er ontstaat een 
vermoeden van het terrein dat binnen het Paleiskwartier ligt en andersom is er vanuit dit interieur een blik te 
werpen op de hogeschool die zich aan de overzijde van het Paleiskwartier bevindt. 
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De daadwerkelijke vormgeving van de twee 'kaderblokken ' gebeurt ook door elementen uit het 
Paleiskwartier over te nemen. Op de zogenaamde sluiproute door het Paleiskwartier spelen een aantal 
klassieke elementen een rol. Deze elementen zijn de passage, de galerij en een duidelijk te onderscheiden 
onderste bouwlaag. 

Het 'optillen' om plaats te maken voor een begane grand verdieping met een semi-openbaar 
karakter zorgt voor (markeert) een overgangszone tussen het openbare gebied en de meer private 
woon / werk functies. 
De galerij maakt het mogelijk een gedeelte van de route beschut te zijn voor de elementen zoals 
wind , zon en regen. Tegelijkertijd ontstaat er een bufferzone tussen het gebouw en het openbaar 
gebied. 
De passage dient hier als informele doorgang maar zij maakt het ook mogelijk een achter liggende 
ruimte op een bepaalde manier te ervaren . 

Juist door het toepassen van een passage in de hoek van het binnenterrein [1] wordt het karakter van een 
binnenhof benadrukt. Dit omdat het terrein dan duidelijk begrensd wordt door het kaderblok enerzijds en de 
academie anderzijds. Terwijl in de richting dwars op het Paleiskwartier een open doorgang behouden wordt. 
De passage wordt verlengt tot een galerij, dit om het gebruik te bevorderen en het karakter' van een 
binnenhof verder te versterken. 
De andere zijde [2] speelt nog geen rol het dagelijks gebruikt en is dus vrij voor gebruik als parkeerruimte. 
De ontsluiting gebeurt weer via het kaderblok door middel van passages. Nu wordt de toegang echter 
verkregen vanuit de straat direct naast het plan omdat de doorgaande routes te druk zijn om een in- en uitrit 
aan te plaatsen . De galerij dient hier vervolgens als bufferzone tussen de parkeerplaats en het dee! van het 
kaderblok dat hier direct aan grenst. 





KUNSTACADEMIE 

Nu de stedebouwkundige inpassing is bepaalt, kan het ontwerp voor de kunstacademie tot stand komen. 
Hiervoor wordt er eerst een verkennend onderzoek gedaan naar de instelling zelf. Hieruit kunnen een aantal 
uitgangspunten geformuleerd warden . Vervolgens wordt er een strategie ontwikkeld die aansluiting vindt bij 
het masterplan en vormgeeft aan de gestelde uitgangspunten. 

Kunstacademies in Nederland 

Bij het bezoeken van een aantal kunstacademies3 en uit gesprekken met gebruikers komen er een aantal 
zaken duidelijk naar voren. 
Het eerste wat opvalt is dat lang niet alle academies over een huisvesting beschikken die specifiek voor hen 
ontworpen is. Deze academies hebben als het ware een ruimte 'geadopteerd ' die (grotendeels) aan hun 
specifieke behoeften kan voorzien. De belangrijkste eis blijkt vooral veel ruimte te zijn. Voor een groat aantal 
disciplines binnen de kunstacademie zoals beeldhouwen, schilderen en tekenen is het oak van belang dat 
de atelierruimten voldoende hoog en licht zijn , liefst zonder direct zonlicht. 
Er blijken echter grate verschillen in de structuur van deze 'geadopteerde' gebouwen. Deze hebben ieder 
hun specifieke gevolgen voor het gebruik en de beleving van de huisvesting. Ter vergelijking; 
De kunstacademie 's-Hertogenbosch beschikt momenteel over een oude fabriekshal. De open fabriekshal 
heeft zo zijn voor en nadelen. Het heeft tot voordeel dater een open structuur ontstaat waardoor er minder 
sterke grenzen bestaan tussen de verschillende ateliers en disciplines. 

3 ' s-Hertogenbosch, Breda, Arnhem, Amsterdam, Maastricht, Tilburg, Den Haag en Utrecht 





Dit past in de wens van de academie [in 's-Hertogenbosch is deze sterk georienteerd op het autonoom 
kunstenaarsschap] om, in navolging van de kunstpraktijk, studenten niet te binden aan specifieke media 
maar hen de mogelijkheid te geven zich uit te drukken in ieder mogelijk medium. Een nadeel is dat het 
binnen de open structuur moeilijk is om afzonderlijke ruimten te creeren waar men zich terug kan trekken 
o.d. Aan dergelijke ruimten is op de academie in Breda geen gebrek. Het grote aantal kleinere afzonderlijke 
ruimten is er zelfs een probleem. Hoewel de meeste studenten en leraren het prettig vinden dater vrijwel 
altijd afzonderlijke ruimten beschikbaar zijn, blijkt de academie als geheel als een doolhof te werken en 
stagneert het de praktische samenwerking. Het is haast onmogelijk geworden om iemand te lokaliseren en 
de verschillende afdelingen raken van elkaar ge"isoleerd. Gebruik maken van verschillende media is minder 
voor de hand liggend . 

Ook bij de kunstacademies die als zodanig ontworpen zijn vallen er een aantal dingen op. Zowel in Arnhem 
als in Maastricht zijn de ateliers en de nevenfuncties strikt gescheiden. Dit is wellicht voor de hand liggend 
maar lijkt ook erg zinvol. De werking van de kunstacademie zelf ligt hieraan ten grondslag. Op een 
kunstacademie geld nog meer als op andere scholen dat hun voornaamste taak bestaat uit het assisteren in 
de individuele ontwikkeling van hun studenten, en ligt de nadruk minder op gericht onderwijs in specifieke 
kennis. 
Hierdoor spelen de ateliers in principe de rol van werk en ontwikkelingsruimte terwijl de didactische en 
andere functies als ondersteuning werken. Het ruimtelijk scheiden van deze functies heeft vanuit functioneel 
opzicht grote voordelen . De voorzieningen en de soorten ruimten binnen deze twee delen verschillen nogal 
van elkaar. In de ateliers is er vooral een grote behoefte aan vrije ruimte en technische voorzieningen, het is 
te vergelijken met de lege fabriekshal waarin de academie 's-Hertogenbosch nu is gehuisvest. In het andere 
deel zijn individuele meer specifieke ruimten aanwezig die meer om een 'kantoorklimaat' vragen. 





Verder bleek uit gesprekken met studenten en leraren dat flexibiliteit ook erg belangrijk is binnen een 
instelling als de kunstacademie. Er warden aan de lopende band ideeen en projecten gelanceerd maar vaak 
warden deze geremd doordat ruimten niet makkelijk te transformeren of uit te breiden zijn zonder de 
functionaliteit van de academie als geheel te belemmeren. 

De relatie tussen het interieur van de academie en de buitenwereld is eigenlijk alleen interessant bij de 
academies die als zodanig ontworpen zijn . Alleen hier heeft een architect de mogelijkheid gekregen om dit 
werkelijk in het ontwerp mee te nemen. En zo te zien hebben zij hier alien dankbaar gebruik van gemaakt. In 
de door Rietveld ontworpen [en door Henket vernieuwde] academie in Arnhem staan de ateliers in direct 
contact met de natuurlijke locatie aan de oever van de Rijn. Terwijl de ondersteunende functies in een apart, 
door een loopbrug ontsloten gebouw zijn ondergebracht. Min of meer ingebed in het hoogteverschil dat op 
deze locatie van naturen bestaat. 

De academie in Maastricht bevind zich in de binnenstad, vlak achter een historische kerk en ingebed in de 
omringende stadswijken. Hier is de academie juist erg naar binnen gekeerd. Dit lijkt wellicht voor de hand 
liggend aangezien de academie ook een plaats moet bieden om je terug te trekken en te reflecteren. 
lk denk echter dat dit niet hoeft te betekenen dat de studenten als het ware afgesloten warden van de 
buitenwereld. Dit gebeurt in Maastricht wel, het daglicht komt binnen door de glazen bakstenen gevels. Deze 
warden enkel onderbroken door kleine sleuframen. Deze zijn niet te openen en lijken een soort van 
panoramische foto van de omgeving te bevatten. Het is in deze gesloten doos net of zelfs het uitzicht 
onderdeel wordt van het interieur. 





Globaal ontwerp 

Met het masterplan zijn er condities geschapen voor de inpassing van de kunstacademie in het 
Paleiskwartier. Tegelijk wordt er een relatie gelegd tussen het PK en de onderwijscluster door in te spelen op 
de omgeving en het allerdaags gebruik. De academie ligt nu ingebed tussen twee binnen haven en heeft 
door het gebruik hiervan niet alleen een voorkant aan de straatzijde tegenover de Hogeschool maar oak een 
gezicht aan het plein vanwaar voetgangers de academie benaderen. 
Deze bijzondere situatie wordt nag versterkt door de manier waarop de routing is bedacht. Vanuit het 
Paleiskwartier komt men via een passage op het binnenplein. Vanuit de galerij, waarin de passage overgaat, 
lijkt het binnenplein sterk op een hof. Toch heeft dit hof oak de eigenschappen van een plein. In de richting 
dwars op het Paleiskwartier is er een opening in het plan. Een verbinding tussen de Onderwijsboulevard en 
het binnenste van het Paleiskwartier. Zo is het in de richting dwars op het plan als een boulevard met 
daaraan een plein. 

Uit het onderzoek naar bestaande kunstakademies blijkt er een sterke tweedeling te bestaan tussen de 
ateliers en de andere functies. Dit is niet vreemd omdat de soort ruimtebehoefte voor ateliers meestal sterk 
verschilt van die van de kantoren, theorie lokalen en andere ondersteunende functies . Verder blijkt het de 
voorkeur te hebben om de ateliers zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Dit om het overstappen tussen 
diverse media voor de [toekomstig] kunstenaar te vergemakkelijken en te stimuleren. Dit is zo in navolging 
van de huidige kunstpraktijk . De huidige generatie van autonome kunstenaars beperkt zich steeds minder tot 
een enkel medium. Vaak zijn de ideeen van kunstenaars veel bepalender voor het verkozen medium als 
andersom. 
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De tweedeling tussen de hoofdfunctie, ateliers, ruimte voor zelfontplooiing en ondersteunende functies 
bracht mij op het idee om het ondersteunende deel ook in functioneel opzicht te gebruiken om de ateliers te 
'dienen'. 

In de ateliers is er vooral veel behoefte aan licht, maar liefst geen direct zonlicht. Noorderlicht heeft de 
voorkeur omdat in dit heldere licht contracten en schaduwen veel beter waar te nemen. Dit is van groat 
belang bij het werken aan schilderingen en sculpturale objecten. 

lk heb dus besloten om het ondersteunende deel van de akademie tegelijk te gebruiken als een soort van 
zonwering. Het volume is zelf te typeren als een verzameling van aan een aantal kantoorachtige ruimten met 
enkele specifiekere ruimten zoals de entree, kantine, mediatheek en collegezaal. Deze functies vragen over 
het algemeen om veel minder licht en contact met de omgeving. 

Het grotendeels gesloten volume werpt een schaduw in de ateliers. Deze ateliers zijn zelf ook weer onder te 
verdelen in twee functionele groepen . Er wordt tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van moderne 
media die gebruik maken van de computer als ontwerpmiddel. Zeker in de akademie van 's-Hertogenbosch 
waar een grate afdeling Visuele Communicatie bestaat. Deze ateliers kunnen laag zijn en het liefst zonder 
directe lichtinval, net als ook de doka's die zelfs geheel geblindeerd moeten warden. 

Deze lage ateliers kunnen ideaal in de directe schaduw van het ondersteunende deel hun plaats krijgen. 
Tussen deze ateliers en de grate hoge ateliers aan de noordzijde zijn deze twee zones doorklieft door een 
vide over de gehele lengte. Dit zorgt voor extra bovenlicht in beide atelierdelen en maakt ook dat het totale 
ateliervolume als een geheel te ervaren is. Men kan vanaf ieder plek minstens twee andere ateliervloeren 
zien. De vloeren zijn in principe geheel vrij indeelbaar, dit is om de grenzen tussen media zoveel mogelijk te 
vervagen. Kunst is kunst, onafhankelijk van het medium waarin het uitgedrukt wordt. 





TOELICHTING aan de hand van perspectieven 

Hier zie je de benadering van het Masterplan [KunstKader] wat zich bevindt op het huidige akademieterrein 
in het Paleiskwartier dat steeds meer vorm aanneemt. 

Zoals ik al tijdens het globale ontwerp van het plan aangaf wordt de aansluiting op het Paleiskwartier 
voornamelijk verzorgd door de twee kadervormige gebouwen waartussen de akademie is geplaatst. De 
zogenaamde sluiproute door het Paleiskwartier, wordt vanaf de stationzijde gemarkeerd door de 
hoofdingang van het Paleis van Justitie en vervolgd zijn weg naar het binnenste via een hof en een informele 
passage. In het Masterplan wordt dit min of meer herhaald, de route begint door de hoofdingang van de 
Kunstakademie en wordt vervolgd naar het binnenterrein van het Paleiskwartier via een passages, een 
binnenhof en galerijen. 

Op de perspectieven zijn de toenadering richting de passage vanuit het Paleiskwartier te zien en een indruk 
van de passage zelf. Op de plattegrond is de inbedding en ligging van het Masterplan binnen het 
Paleiskwartier goed te zien. 
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De kunstakademie heeft in dit ontwerp geen eenduidige voor, achter of zijkant. De 'achterkanr van de 
akademie is eigenlijk in het gebouw zelf opgesloten, de scheidende binnenstraat. Het in zichzelf opslokken 
van de noodzakelijke 'achteraf' plekken zorgt ervoor dot de relatie tussen het interieur en de omgeving 
optimaal uitgebuit kan warden. 

De lange gevel aan het binnenplein maakt het voor de akademie mogelijk om zichzelf te etaleren binnen 
hoar eigen context. Het plein verschaft een publiek moor toch besloten kader. De dubbele gevel maakt 
het ook mogelijk voor de akademie om hoar eigen 'gezichf te bepalen, zich aan te passen als een 
kameleon. 

Bij het oversteken van het plein wordt het duidelijk dot de akademie zelf ook een passage heeft. Een van 
de zwartbetonnen kaders is van de vloer opgetild en creeert zo een doorgang die ook hier niet alleen 
toegang moor ook doorgang verschaft. 





Je ziet hier de benadering van de akademiepassage. Er is niet alleen te zien dat zich hier een doorgang 
bevindt, het kader waaronder de passage zich bevindt is dubbel uitgevoerd. Het is alsof het atelier wordt 
ingesnoerd en aan het achterliggende volume gebonden. 

Aan de kant waar het Paleiskwartier aan de kunstakademie grenst warden de ateliervloeren omkaderd. In dit 
geval echter vormt het kader oak een soort van gordijn dat het zicht grotendeels wegneemt. Alleen vanuit de 
verkeersruimten binnen de akademie is er doorzicht. 
Verder is hier toegang tot de binnensteeg van de akademie, de feitelijke achterkant. Studenten van de 
akademie kunnen via deze weg in de fietsenstallen en direct in de ateliers komen . 
De zogenaamde steeg verscherpt de scheiding tussen de functionele groepen, steeds als men van de ene 
groep naar de andere gaat wordt de oversteek gemaakt. Dit versterkt het autonome karakter van de 
studentenwerkplaats, de ateliers . 

De gevel aan het parkeerplein heeft kleine ramen richting het plein . Ze laat geen zich naar binnen toe 
behalve ter plekke van de entree en de collegezaal die zich bovenin het volume bevindt en over het 
Paleiskwartier uitkijkt. 
De kantine wordt gevormd op een zelfde manier als de betonnen kaderelementen . Ze begint in de ateliers, 
steekt door het kantoordeel en maakt daar een uitzicht in de lengterichting van de akademie. Hier is oak 
goed te zien dat het kantoordeel feitelijk op het asfalt, op de straat staat. Dit maakt duidelijk dat det plein aan 
deze kant geen publieksfunctie heeft. 





Dan zijn we nu aangekomen bij de entree, het gezicht van de academie waar bezoekers en studenten 
naar binnen goon. Behalve dot het zebrapad de hoofdingang ondubbelzinnig verbind met de overkant 
van de straat, waar de onderwijscluster zich bevind, is de ingang erg herkenbaar door de vormgeving. 
Ook hier warden de ateliervloeren bij elkaar gehouden door een kader. Moor hier is de gevel volledig 
transparant, het is haast een doorsnede. De inkijk die je hier hebt is grotendeels beperkt tot de expo op de 
eerste twee verdiepingen, dus ook hier kan men vanuit de academie zelf bepalen hoe men zich profileert 
tegenover de buitenwereld. 

Verder zie je hier ook de verbindingen tussen de ateliers en het kantoordeel heel mooi ... 

Bij binnenkomst is er rechts een balie en wordt je meteen geconfronteerd met een trap naar de ateliers, de 
band waar je in de passage onderdoor loopt blijkt een verbinding te maken . In de witte kolom bevind zich 
trouwens een lift voor degenen die moeilijk ter been of lui van aard zijn. 
Achter het trappenhuis bevind zich de concierge, de repro en de materialenwinkel en de verdieping 
erboven die ook direct toegankelijk is vanuit de centrale hal bevat de administratie en helpdesk. 
Je ziet hier ook het trappenhuis als je vanuit de centrale hal omhoog kijkt ... 

Als je de ateliers binnenloopt via de entree zie je eerst de expositieruimte. Aon de rechter kant is er een 
ontvangstruimte die ook voor andere doelen gebruikt kan warden en vanaf hier kijk je de expo in. In het 
verlengde van de toegang ligt er een catwalk vanwaar je ook naar beneden kan kijken . 
De andere kant op kun je de werkplaats in kijken .. 
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Hier ziet u de plattegrond van de begone grond en het eerste vloerniveau. Hier is duidelijk te zien dot de 
expositieruimte op de begone grond losraakt van de rest van de plattegrond . Op de verdieping erboven 
zie je hoe de passage op de eerste verdieping een catwalk vormt. 

Vanuit de installatieruimten (geel in de plattegrond] !open alle voorzieningen voor het atelier over de 
bovenliggende gevel in de steeg vanwaar zij op ieder verdieping weer het atelier binnenkomen. 
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Hier zie je hoe de grote ateliers er uit zien, ik heb geprobeerd een indruk te geven hoe het mogelijk is om 
de ateliers in te delen met gordijnen maar er is natuurlijk van alles mogelijk zoals verplaatsbare schermen 
e.d. De ateliers worden in principe door de studenten en akademie zelf volledig ingericht. 
Verder is het zo dot alle benodigde middelen zoals elektriciteit, vanuit de installaties die aan het plafond 
hangen toegankelijk zijn. De ateliers zijn het best te vergelijken met een extreem grote werkplaats. 

Op de begone grond is het ateliers in principe bedoelt voor de werkplaatsen waar veel machines en 
dergelijke nodig zijn . In de nissen tussen de trappen is er toegang tot verschillende werkplaatsen zoals 
lassen, brons gieten en keramiek bakken. Op de volgende bladzijde kun je de indeling zien op de 
plattegronden. 

Verder zie je dot de vide tussen de atelierdelen veel extra licht binnenbrengt. Deze zorgt er ook voor dot 
het totale atelier volume veel meer als een enkel geheel ervaren kan worden. 
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docentenkamer 
mediatheek [1] 
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communicatie 
overleg lokal 
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atelier visuele 
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werkplaats zeefdruk 
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studielokalen 
kantoor directie 
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mediatheek [2] 
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De plattegronden van de tweede en derde laag laten de opbouw van het geheel wot gedetailleerder 
zien. 

Op deze twee lagen bevinden zich twee functies die zich op beide lagen bevinden, de kantine en de 
mediatheek. De kantine is op de tweede laag verbonden met de ateliers en steekt uit het kantooNolume. 
Hier bevindt zich ook de catering. Op de derde laag is er een zwevende tussenvloer, dit deel van de 
kantine zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als lerarenkantine. 

De Mediatheek bevind zich boven de entree op de begone grond en is opgebouwd als een split-level. Dit 
geeft een bijzonder ruimtelijk effect met uitzicht op de vide rond het trappenhuis . Op de volgende 
bladzijde is hieNan een afbeelding te zien. 
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Op de eerste afbeelding (linksboven] is een zicht vanuit de ateliers richting de kantine te zien. 
In de kantine zelf is de gelaagdheid binnen het gebouw goed te zien. De wand tussen de ateliers en de 
kantine kan in principe geopend worden op het niveau van de tweede verdieping. Dit zou eventueel 
kunnen samenvallen met de openingstijden van de catering service. 

Linksonder stoat men in het uitstekende deel van de kantine en ziet men door de beglaasde zijwand de 
gevel van het kantoorvolume. De trap naar het hoger gelegen deel van de kantine is hier niet te zien maar 
deze rechte steektrap bevind zich in het midden. 

Als laatste is ook een uitzicht vanuit de mediatheek te zien. Je kijkt hier in de trappenvide en ziet het 
verbindingskader de vorm aannemen van het trappenhuis. 
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De interessantste ruimten op de bovenste 1wee lagen zijn de collegezaal en het zogenaamde kraaiennest. 
De collegezaal bevind zich in een opengewerkt deel van het kantoor en heeft hoar toegang op de 
bovenste verdieping . 

Het kraaiennest is een plaatselijke tussenvloer in de bovenste atelierlaag. Hier heeft men uitzicht over het 
gehele atelier en men kan er zelfs even op het balkon stappen dot zich op het oostelijke verbindingskader 
bevindt. 





We bekijken hier nog even de etalagegevel in de ateliers. Hier is goed te zien dot men hier visueel gezien 
meer op het plein is don in de akademie zelf. De translucente schermen aan de rechterkant op de 
afbeelding laten licht de ateliers binnen moor houden nieuwsgierige blikken buiten. De etalagegang kan 
dienen als ruimte om tijdelijk aan de drukte van het atelier te ontsnappen moor natuurlijk ook om iets 
richting het publiek op het plein te communiceren. 

Op de afbeelding rechtsboven is een atelierlokaal te zien wot bedoelt is voor de afdeling Visuele 
Communicatie. Omdat er geen direct licht is, ondanks de openheid, is de ruimte ideaal voor het werken 
met computers. 

Linksonder bevindt men zich op de bovenste verdieping van het kantoordeel. Je ziet hier rechts de lokalen 
en links de raamopeningen richting de binnensteeg. Deze raamopeningen werken als voetlicht en laten 
ook een blik op de betonnen achterwand van het ateliervolume toen. Doordat deze achterwand alleen 
van boven aangelicht wordt, wordt de lichtval sterk beinvloed door weersomstandigheden en de stand 
van de zon. 

Uiteindelijk komen we via deze gang in de collegezaal. Hier is er een uitzicht op het binnenste van het 
Paleiskwartier. Als de zaal in gebruik is kunnen er zonneschermen omlaag gelaten worden die de gehele 
zaal blinderen . 



lk hoop het afstudeerproject met dit verslag in voldoende mate te hebben toegelicht. lk heb hier 
vanzelfsprekend grote delen van het proces niet kunnen weergeven zoals de onderzoeken op zowel 
theoretisch als vormvindings-vlak. Een klein deel van dergelijk onderzoek is in de vorm van twee appendixes 
aan dit verslag toegevoegd. 
Mochten er uiteindelijk nog vragen over dit afstudeerproject of anderszins bestaan, don kunt u deze 
natuurlijk altijd stellen, liefst via de e-mail. 

Vincent Valentijjn 
Vin l OO@wanadoo.nl 



Filosofie, naar verslag Architectuur en Kritiek - een theorieproject gebaseerd op 'Architectuur en 
kritiek van de moderniteit' door H. Heynen. 

lk wil in dit hoofdstuk een korte procesbeschrijving geven van mijn eigen afstudeerproject. lk zal hierin 
tegelljkertljd blljven verwljzen noar de dlngen die door HIide Heynen In hoar boek beschreven warden, 
deze verwljzende teksten zljn In curs/et. lk heb deze vorm gekozen omdat de verbonden tussen het boek 
en mljn project erg complex zljn. De wljze woorop lk zelf bepoolde besllsslngen genomen heb zljn vook 
we/ In verbond te brengen met Hilde's boek moor komen toch vaok ult ondere bronnen. Door de 
verwljzlngen tussen de procesbeschrljvlng In te voegen probeer lk de verbonden zo he/der en direct 
mogelljk te leggen. 

In verband met het hier besproken boek zijn er veel vergelijkingen en referenties te trekken. Ten eerste spreekt 
uit de tekst dat het van belang is een kritische houding aan te nemen ten opzichte van de traditie en hedendaagse 
werkelijkheid. Verder komt de stelling dat de moderniteit wordt gekenmerkt door tegenstrijdige belangen en verlangens 
ook sterk uit de verf. Er wordt gesteld dat architectuur de mogelijkheid heeft om deze tegenspraken en ambivalenties van 
het modeme /even op een kritische manier te formuleren, en dat juist in dat vermogen tot engagement en kritiek haar 
eigenheid gelegen is. 

lk ben het zelf voor een groat deel met deze stelling eens en een kritische houding is dan ook het uitgangspunt 
geweest voor het formuleren van ideeen over mijn afstudeerproject, een nieuwe kunstacademie voor 's-Hertogenbosch. 

Om tot een houding te komen is het natuurlijk eerst van belang om de bestaande context goed te onderzoeken. 
Een voor de hand liggend contextueel element is die van de directe omgeving. lk plaats de nieuwe academie op 
hetzelfde terrein als ze nu gelegen is om de opdracht zo reeel mogelijk te maken want er zijn namelijk werkelijk plannen 
voor een nieuwe academie op de oude locatie. De omgevingscontext is echter nogal moeilijk te vatten omdat de 
gemeente Den Bosch intussen een heel nieuw stadsdeel is gaan ontwikkelen op het oude industrieterrein waar ook de 
academie op lag. Het plan Paleiskwartier vormt op zowel een directe als indirecte manier de context voor de 
kunstacademie. [fig.1] 



Het Paleiskwartier wordt ontwikkeld als een uitbreiding van de huidige binnenstad . Er is echter eerder sprake 
van een tweede centrum in plaats van een uitbreiding omdat het spoor een barriere vormt tussen de twee gebieden. Om 
toch het succes van het plan te garanderen wordt alles in het werk gesteld om mensen naar dit stadsplan te lokken. Er is 
een poging gedaan om een situatie te ontwerpen die kan beantwoorden aan de ideaalbeelden van de gemiddelde 
consument met een iets meer dan gemiddeld budget. 

Het vervelende aan een ideaal is al/een dat het geen dee/ uitmaakt van de realiteit en zelfs strijdig is met 
zichzelf Heynen beschrijft derge/ijke fenomenen en vooral de verschillende theorieen die hierover geformuleerd zijn 
sinds de opkomst van de moderniteit. Hierin komt sterk naar voren dat het streven naar een ideaalbeeld niet een goede 
houding /ijkt te zijn ten opzichte van de moderniteit. Het probleem is dan vooral dat je door dit streven a/s het ware 
vergeet kritisch te zijn, en een goede ontwikkeling kan er alleen zijn a/s je kritisch b/ijft. In Heynen's boek wordt het New 
Babylon project van Constant opgevoerd als het ultieme bewijs voor deze stel/ing.(blz.221) 
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Figuur 1 Figuur 2 Figuur 3 

In het geval van het Paleiskwartier moest ik zelf eigenlijk eerder aan park Stourhead denken dan aan New 
Babylon. De landschapstuin uit de Engelse romantische periode is eigenlijk net een decor, een wereldje op zich , en alles 
werd in het werk gesteld om de illusie die het schept vast te houden. Dit geld ook voor het Paleiskwartier omdat het door 
zijn naar binnen gekeerdheid als het ware ge'isoleerd raakt. Juist omdat het ideale wereldje binnen het plan sterk botst 
met alles wat hier niet aan mee doet is het haast noodzakelijk geworden om het plan at te keren van de omgeving. 



In de analyse van het stedebouwkundig plan is dit ook duidelijk aan te tonen, het interieur van het plan is 
volledig afgeschermd [fig.2] . Mijn projectterrein bevindt zich midden in de ring die het binnenterrein omgeeft en heeft 
een oppervlak dat zo groot is dat ik er een masterplan voor moest ontwikkelen. Er passen namelijk veel meer gebouwen 
op het terrein dan alleen de kunstacademie en een masterplan maakt het voor mij ook mogelijk om op een grater 
schaalniveau iets binnen het Paleiskwartier te doen, om een kritische noot toe te voegen. 

In het boek van Hilde Heynen wordt duidelijk dat het formuleren van kritiek een noodzake/ijke maar vooral een 
complexe zaak is. Te weinig kritiek kan tot New Babylonische situaties leiden maar een te heftige kritiek kan oak 
ongewenste effecten met zich meebrengen. Heyen heeft het in dit verband herhaaldelijk over de antinomie van de avant
garde. Er wordt gesteld dat de radicaliteit van de avant-garde, het verontwaarden van a/le traditie, uiteindelijk /ijdt tot 
zelfvernietiging. En volgens Tafuri veroorzaakt de avant-garde zelfs een systeemondersteunende impuls. Juist doordat 
de avant-garde breekt met het verleden maakt het de weg vrij voor de verdere ontwikkeling van het kapitalistisch 
systeem. (biz. 188) 

In eerste instantie voerde mijn kritiek op de directe omgeving, en dus ook op de huidige ontwikkelingen in de 
architectuur, mij naar een radicaal standpunt. Maar daar kwam ik al snel op terug. De gedachte kwam in mij op dat 
andersheid juist een opvallend kenmerk is van een aantal gebouwen in het binnenste van het plan paleiskwartier. De 
gebouwen op het binnenplein van het plan, daar waar de illusie compleet is, zijn zeer opvallend vormgegeven. Dit werkt 
hier juist als de grootste attractie. Uiteindelijk leidde dit tot de conclusie dat ik mijn kritiek dus veel genuanceerder moet 
vormgeven. 

Mijn eigen gedachtegang heeft dus meer te maken met de spektakelmaatschappij zoals deze door Guy Debord 
wordt genoemd. lk stet niet dat een gebouw dat gekenmerkt wordt door andersheid direct avant-gardistisch zou zijn en 
daardoor de ontwikkeling van het kapitalistische systeem zou ondersteunen. lk denk eerder dat extreme andersheid 
binnen onze maatschappij snel opgevat wordt als spektakel. In die zin is het een ondersteunende impuls, al maakt het 
niet direct de weg vrij voor nag verdere ontwikkeling. Het grootste probleem wat ik hierin zie is dat een werk al zijn 
kritische vermogen verliest zodra het beschouwd wordt a/s spektakel. lk vraag me in dit verband we/ af of hier ooit echt 
aan te ontsnappen is. Zadra iets door het publiek mooi gevonden wordt, of het nu kritisch bedoe/d is of niet, wordt het 
uiteindelijk toch aangewend als verkoopstrategie. (biz. 219) 



De conclusie dat ik mijn kritiek op een genuanceerde manier moest vormgeven leidde mij tot de gedacht om uit 
te gaan van de typologie van het Paleiskwartier. lk zag mijzelf gedwongen om juist datgene waar ik kritiek op heb als 
uitgangspunt te gebruiken. Door het paleiskwartier als uitgangspunt te gebruiken worden juist die punten waarop mijn 
plan afwijkt belicht. Er is dan niet alleen sprake van andersheid of gelijkvormigheid maar een complexe verweving van 
beiden. Juist door mee te gaan met de voor het Paleiskwartier bepalende architectuur ontstaat er de mogelijkheid om 
verschillen te articuleren. 

In concrete zin heefl dit tot het ontwerp van het masterplan geleidt. Uit een analyse van het Paleiskwartier bleek 
dat er op de plaats van het academieterrein haast vanzelfsprekend een gesloten bouwblok zou moeten komen. Dit 
gesloten bouwblok vormde het uitgangspunt. Een andere typologie die uit het plan Paleiskwartier naar voren kwam is dat 
meer specifieke elementen zich altijd binnen het gesloten blok bevinden. De academie als specifiek element 
beschouwend zou dit dus kunnen betekenen dat deze zich binnen het blok zou moeten bevinden. Tegelijkertijd wilde ik 
echter een verschil introduceren wat vormgeefl aan een bepaalde houding ten opzichte van het Paleiskwartier. lk wilde 
in dit geval verwijzen naar de geslotenheid van het plan door een opening te introduceren. 

Al deze voorwaarden laten zich vangen door een enkele simpele bewerking van het bouwblok dat als 
uitgangspunt dient. Door ruimte en massa te inverteren ontstaat er een massa binnen het bouwblok terwijl er gelijktijdig 
een opening ontstaat. De opening is duidelijk aanwezig en levert uiteindelijk niet een extreem afwijkend beeld op ten 
opzichte van het plan Paleiskwartier [fig .3] . Juist een dergelijke subtiele verhouding is nodig om het masterplan niet te 
laten vervallen in enkel andersheid . 
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Figuur 3 

lk wil hier een vergelijking trekken met de theorie van Walter Benjamin die in het boek besproken wordt. Benjamin houdt 
een pleidooi om de alomtegenwoordige 'annoede ' aan ervaring aan te grijpen als nieuwe kans, een unieke mogelijkheid 
voor de mensheid om opnieuw te beginnen. In plaats van de werkelijkheid te ontvluchten door illusies te creeren (het 
Paleiskwartier) moet men deze toestand benutten als uitgangspunt om op verder te bouwen. (blz.148) 
Mijn ste/ling dat andersheid a/leen tot zijn recht komt als dit ingebed is in gelijkheid kan in verband gebracht warden met 
mimesis. In Heynen's behandeling van de theorieen van Lacoue-Labarthe en Derrida over Mimesis wordt er onder 
andere op gewezen dat men pas zicht krijgt op het 'eigene' via het 'oneigene'. In mijn interpretatie geldt dit dus net zo 
goed andersom, men krijgt pas zicht op andersheid via gelijkheid. 
Adorno stelt over kunst dat het noodzakelijk is dat een kunstwerk zich tot op zekere hoogte identificeert met datgene 
waartegen het in opstand komt om daadwerkelijk kritiek te kunnen uitoefenen. En ik denk dat deze stelregel ook voor 
architectuur van toepassing kan warden verklaard. 



Een ander thema wat gebaseerd is op de kritische houding ten opzichte van plan Paleiskwartier speelt zich af tussen de 
drie gebouwen in het masterplan. Binnen het plan wil ik op een subtiele manier relaties leggen tussen de kunstacademie 
en de twee andere blokken. Zo zouden de twee blokken in hun gevel informatie kunnen geven over hetgeen zich binnen 
de gevels van de academie afspeelt. De bewerkingen blijven subtiel doordat men de academie beter moet beschouwen 
dan puur oppervlakkig voordat de relaties duidelijk worden. 
De kritiek die hiermee aan de orde komt is het feit dat het plan Paleiskwartier zelf geen enkele interactie aangaat met de 
directe omgeving. De afzonderlijke gebouwen binnen het plan gaan ook geen interacties aan met elkaar maar werken 
allemaal mee aan het beeld dat binnen het Paleiskwartier opgeroepen wordt. Alie neuzen wijzen dezelfde kant op. 
Ook in de aansluiting van het masterplan met het Paleiskwartier komt het thema van verschil via gelijkheid terug . Hier 
werkt het eerder zo dat de gebouwen de structuur van de aangrenzende bebouwing overnemen maar niet de 
verhullende gevels [fig.4+5]. De gevel van het masterplan op die plaats laat de structuur juist zien. Door dus een 
vergelijkbare vormgeving toe te passen en juist op de kritiekpunten het ontwerp te laten afwijken worden deze punten 
belicht. 

Figuur4 Figuur 5 



Nu heb ik dus via het ontwerp van een masterplan het volume van de kunstacademie gedefinieerd . Binnen dit 
begrenzende kader ga ik nu de kunstacademie vormgeven. 
Op ontwerpniveau speelt ook kritiek op de heersende bouwmethodiek een rol. De kritiek is vooral gericht op het 
instrumenteel rationalistisch ontwerpen. De meeste gebouwen binnen het Paleiskwartier, en sowieso de meeste 
gebouwen die heden ten dage gebouwd worden, zijn in feite niets meer dan een standaard blok met een variatie aan 
gevels. Het probleem is vooral de instrumentele manier waarop deze gebouwen ontworpen worden. Er wordt weinig 
aandacht besteed aan de eigenlijke architectuur omdat er een standaard methodiek ontwikkeld is die ervoor zorgt dat 
aan alle voorgeschreven eisen wordt voldaan voor een zo laag mogelijk bedrag. Het geheel wordt vervolgens zo 
aantrekkelijk mogelijk aangekleed met een jasje naar keuze, modern, nostalgisch ... water ook maar in de mode is. 
Dit staat in scherp contrast met een kritisch rationalisme. 

Horkheimer en Adorno maken een onderscheid tussen een kritisch rationalisme, de ratio in haar meest authentieke 
gedaante, en een instrumentele rationaliteit, een rationaliteit die gereduceerd is tot een denken in termen van 
berekenbaarheid en nuttigheid. Waar deze /aatste zich al/een bezighoudt met het uitdenken van de meest geschikte 

- --middeten-om-e,m-gegeven-doetstemng-te-bereiken;-daaris-een-kritische,ationatiteirook-gericht-o{Thet-redelij'~ ---------+-- 
overdenken van de doelstellingen die men zich stelt. 
le stellen dat er geen verdere ontwikkeling meer moge/ijk is door het overgaan van het kritisch rationele denken in het 
instrumentee/ rationalisme. Doordat de efficientie van het heersende systeem maatgevend wordt is er geen ruimte 
gelaten voor het streven, het voortbouwen op de traditie. De heersende toestand wordt slechts tot in haar extremen 
doorgevoerd. Verder stellen ze oak dat de cultuurindustrie, gebaseerd op business en consumptie, de producten van die 
instrumentele rationaliteit in een mooi jasje verhuld en verkoopbaar maakt. 
De vormgeving van de kunstacademie is niet alleen gebaseerd op een denken over berekenbaarheid en nuttigheid. De 
manier waarop de kunstacademie functioneert, zowel van binnen als in de maatschappij is ook van groot belang voor het 
ontwerp. 

Vanuit die brede interpretatie van functie heb ik een aantal ontwerpbeslissingen genomen die voorkomen uit het 
functioneren van de kunstacademie en ontwikkelingen binnen de kunstwereld. Zo wordt de academie verdeeld in twee 
delen, een atelierdeel en een deel met ondersteunende functies. Verder is het de bedoeling om het volume met ateliers 
zoveel mogelijk vormt te geven al een geheel, dus zonder strakke scheidingen tussen vakgroepen. Dit omdat 
kunstenaars in de praktijk zich steeds minder toespitsen op een enkel medium, men is tegenwoordig meer kunstenaar 



dan schilder of beeldhouwer. Ook in het onderwijs begint dit steeds meer door te dringen en op de huidige 
kunstacademie van Den Bosch eindigen de namen van alle vakgroepen tegenwoordig dan ook op E.A.M (en andere 
media), schilderen en tekenen wordt S.T.E.A.M. en beeldhouwen wordt B.E.A.M. Door de grenzen tussen ateliers te 
vervagen wil ik de interacties tussen vakgroepen verhevigen en de verschillende media makkelijker toegankelijk maken. 

In het boek van Heynen wordt oak aandacht besteed aan de ideeen van Ernst Bloch. lk ben er niet van overtuigd dat zijn 
argumenten volledig geldig zijn maar ik kan hier we/ een verband /eggen met mijn eigen ideeen. Voor Bloch is 'ho/le 
ruimte' de ruimte van het kapitalisme, waar het g/insterende oppervlak een /ege huls vormt, waar aan de schone schijn 
van het uiterfijk vertoon geen innerlijke waarheid beantwoordt. Hier kan ik het in zekere zin we/ mee eens zijn. 
Maar over de Nieuwe Zakelijkheid stelt hij dat wanneer architectuur zich ontwikkelt zonder rekening te houden met de 
effectieve maatschappe/ijke condities waarin ze werkzaam is, dat het dan onvermijdelijk is dat de 'zuiverheid' die ze 
nastreeft slechts schijn is. Het komt erop neer dat hij vindt dat zuiverheid enke/ een excuus is voor een gebrek aan 
verbeeldingskracht. Zo stelt hij bijvoorbeeld dat de woonmachines van Le Corbusier dingen zonder geschiedenis zijn die 
daardoor zo abstract zijn dat bewoners er geen re/atie mee aangaan. 
Dff-vindikweJ-erg-radicaaJ-gesteld door-Bloch, de Nieawe-Zakelijkheid was-weJ-dege/ijk-bezig met de werkzame 
maatschappelijke condities. lk denk alleen dat de Nieuwe Zakelijkheid misschien iets te radicaa/ afweek van de toen 
gangbare vormen om dit ervaarbaar te maken. 
In mijn eigen project heb ik er voor gekozen liever barsten in de lege hu/zen van het kapitalisme te veroorzaken dan 
deze volledig uit de weg te ruimen. In mijn ontwerp wordt oak gestreefd naar een bepaalde mate van zuiverheid maar dit 
wil niet zeggen dat er geen geschiedenis of grondslag voor is. De maatschappe/ijke context bepaa/d juist in hoge mate 
het ontwerp. 

Vanuit het zuiver functioneren van de academie heb ik bepaald dat de vormgeving van het interieur zo neutraal mogelijk 
moet zijn. Het enig dat werkelijk belangrijk is binnen de ateliers is de kunst die daar geboren wordt en een overdreven 
vormgegeven omgeving leidt enkel de aandacht af. 
De vormgeving van de overgangen van binnen naar buiten en andersom worden hierdoor extra belangrijk. De gevel is in 
de kunstacademie niet alleen een beschermende huid of een leuk plaatje. De gevel geeft in zekere zin de verhouding 
tussen binnen en buiten weer [fig.6+ 7] . lk kies er voor om het zicht naar buiten toe niet te presenteren binnen een kader. 



In plaats daarvan laat ik het zicht naar buiten toe zelf het kader vormen. Net zoals de maatschappij de context vormt 
voor de kunst en niet andersom. 



Referentie door analyse 

Stadhuis van Logrofio, Rafael Moneo, 1981 

In het ontwerp voor het stadhuis van Logrofio spelen de effecten van het gebouw op zijn omgeving 
een beslissende rol. Het is een intrigerend voorbeeld van de opvatting van de architect Moneo, dat 
de openbare gebouwen in de stad hun betekenis ontlenen aan de manier waarop zij interacties 
aangaan met hun omgeving. 
De ontwerplocatie is geschikt om met het stadhuis als strategisch element bepaalde effecten in de 

omgeving tot stand te brengen. Het ligt op de overgang van het historische centrum naar de 
--nt~gentiende-eeuwse ... wijken.---Hier-kan ... deze-openbare-voorziening dienen als opwaardering-v:an-het----+--

versleten negentiende-eeuwse stadsdeel en door de ligging aan de rand van een rommelig gebied 
aan de rivier kan het stadhuis als sleutelproject dienen voor de versterking van de relatie stad-rivier. 
Om deze potenties waar te kunnen maken is de ruimtelijke samenhang tussen het gebouw en de 

omgeving van essentieel belang. Moneo gebruikt hiervoor een staalkaart van ontwerpmiddelen die, 
hoewel zuiver ruimtelijk van aard, ook op andere niveaus relaties tot stand kunnen brengen: in 
functioneel opzicht, door het allerdaags gebruik, door het beeld en de betekenis van het gebouw. 
Moneo ontleend deze middelen uit de directe omgeving waar arcades, passages en pleinen het 

beeld en het karakter van de stedelijke ruimte bepalen. Arcades zijn voomamelijk gesitueerd op 
plekken met een openbaar karakter zoals de pleinen en drukke wandelroutes, passages worden 
gebruikt als informele doorsteken. 



Stedelijke context. 

Systeem van arcades 
en passages. 

Reductietekening 
pleinen: 
Klassiek stadspark, 
bomenplein, 
stadhuisplein en route 
naar de rivier. 

Relatie stad-rivier. 



J. het totale programma m 
een enkel laag. 

5. Insnijdingen maken een voorplein 

3. 

6. 

projectie van een over
gedimensioneerd 
volume. 



Deze karakteristieke elementen worden door Moneo op een andere manier gebruikt. Ten eerste zijn 
het die elementen die in ruimtelijk opzicht de relaties tussen het gebouw, zijn directe omgeving en 
zo ook de stad formuleren. Ten tweede gebruikte hij de elementen voor het architectonische beeld 
van het gebouw zelf. En als laatste plaatst bij met deze middelen bet gebouw zodanig in de locatie 
dat bet gebouw een betekenis krijgt in bet allerdaags gebruik van de stad. 
Bij het bepalen van de situatie op het terrein spelen een aantal aspecten een rol. Het programma 
van eisen is vrij beperkt gezien de afmeting van bet terrein. Dit is van belang voor de manier 
waarop bet stadbuis zicb aan de openbare weg presenteert. De situering speelt tegelijk een rol bij 
bet gebruik en de betekenis van de openbare ruimte. Tenslotte worden ook de relaties van het 
gebouw met de directe omgeving, de stad en de rivier, door de situering bepaald. 

Bij de inpassing slaagt Moneo erin de uiteenlopende, deels tegenstrijdige belangen van 
verscbillende aspecten door een vindingrijke aanpak met elkaar te combineren. Daarvoor wordt bet 
beperkte programma met een kunstgreep bewerkt. Eerst wordt het volume opgeblazen tot de 
omvang van bet gebele terrein en een boogte die refereert aan de omliggende bebouwing. Daama 
wordt bet door snijden, uitbollen en optillen teruggebracbt tot de benodigde omvang. Door de 
toegepaste reducties van bet volume creeert Moneo een specifieke stedelijke ruimte die 
tegelijkertijd refereert aan de arcbitectoniscbe elementen uit de omgeving, bierornheen worden de 
verscbillende programma-onderdelen gesitueerd. 



De twee programma-onderdelen, publieke functies en bureau functies, worden in driehoeken van 
verschillende grootte ondergebracht. Het derde onderdeel, de grote zaal, wordt op poten ter plaatse 
van de passage achter deze driehoeken geplaatst. De driehoeken vormen een plein dat zich opent 
naar de stadsboulevard en een diagonaal vormt richting de oude stad waar men doorgang vindt door 
de passage onder de grote zaal. Zo werkt het gebouw als een overgedimensioneerde trechter. Het 
plein verzamelt bewegingen van de historische stad naar het nieuwere stadsdeel en kanaliseert de 
beweging tussen stad en rivier. 

Door een gedifferentieerd gebruik van het architectonische vocabulaire van de omgeving, ontstaan 
de specifieke ruimten en wordt het verschil in functie tussen de stadsdelen en de twee vleugels 
benadrukt. Voor de openbare vleugel is een hoge open galerij geplaatst terwijl de arcade van het 
andere deel een brede en lage besloten ruimte vormt. Het snijpunt van deze twee elementen vormt 
de entree naar alle onderdelen van het stadhuis en van de route naar de rivier. 
Door deze ontwerpmiddelen krijgt het plein zowel het karakter dat kenmerkend is voor de 

omgeving als een specifiek eigen karakter dat gelijktijdig op het allerdaags gebruik afgestemd is. 
Vooral door het gebruik van verschillende vormen van openbare ruimte manifesteert het stadhuis 
zich minder als gebouwde massa en meer als een openbare plek. Dat maakt dit gebouw nu juist een 
prachtig voorbeeld van een openbaar instituut. 




