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1at studeer je?" 
11 Architectuur en stedebouw" 
"Wat een ontzettend l euk vak! 11 

T~ee , korte, voor ied ereen duideli j ke woorde~ ; 
iedcreen weet ~2t er on;evecr mee bedoeld ~~r~t , 
want ze vr2. ts en niet eens wat het is. 't Is ~~ et 
zoiets als God of Lie f de. 

1 Pleatsen genoeg waar over architectuur ges~roke~ 
wordt. ~n tijden waarop. Er is een machtib idicc~, 
een meestal ni e t zo exact jargon, waarin ee~ becld 
van de architectuur gehuld gaat. 
Kiema~d heeft het, nie~a nd heeft het rond, maar het 
is er en h ~t do e t ov er al mee in onze bewoo~de werel~ 
Zij zendtijd, subsudie en wordt als politiek ~apen 
gehanteerd. In wankel evenwicht bal a nce ert zij op 
een sokkel van redenerint;en, dog:n& 's, getui::~er-icse~ 
geloofsbelijdenissen. Zij wordt bezongen en ~ebruikt 
als thema's in films als the Fountainhead. 
Een wereld zonder archi tectuur komt niet ~oor. Zou 
een opluchting zijn misschien. Zou te bedenken zijn 
mis~chien. ~aar vergeefs! 

i 2 Drie : bosjesr.1annen die eens een verre r ~is naar 
· I Trah~iaal he bb en ondernomen, zaten met elkaar te 
! pra~fn over hun belevenissen in Johannesburg. ben 
j ~~~;~en vertelde, dat hij Of een avond on te lbare i l~~,r-~ten had zjen bra.n~en en ; evraagd had, hoe die 
1 l~~pen zuH: e en ::iooi lich t konden g even en me:::-i c. a.d. 
; ht·m geant·,voord: ds or elektrici tei t ! 
i Ni weet ik ~a t elektriciteit is zei hij, elektrici-

I '' i 
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t . t . 1 · , .,_I · . . ' 
e1. · J.s lC:.'.1 v , ·,-) ·· · • 

Jc hsbt ged.rc~i-~ · .. z.ei een tweede; op het heetst van 
de dag ben i k in ~en koelcel ge~eest, waar e~o~=e 
ntukken vlees opgeslacen lagen en toe~ ik vroeg hoe 
~et daar zo koud kan zijn, antwoordde men mij: door 
qlektriciteit! 
I~ weet het zeker: elektricil;it is kou! 
Je weet nief waar je het over hebt, zei een derde; 
ik zag een vrouw, die een koperen dread aanrsa~ t e 
en doo~ neerviel. Toen ik vroeg hoe dat mos~:i~t ~as 
antwoordde ~rn ~ij: door elektriciteit. Ik neb ~e~ 
met mijn ei6en ogen gezien; eiektriciteit is de dsod 

I lij konden uit het my~terie van en kou en licht e~ 

l . dood niet wijs warden en maa~ten er o~-of van. :n 
hun dorpje kreeg je weldra licht-, kou,- en dood~e~-

1
1 hangers. Vaak werd er zoveel ruzie over Ge:-;.e.e. '.: t da t 

enkelen besloten er niet meer over te zullen prate~. 
l 
I 

I , I 
I 



•. 

\. 

I 
I 

o :'. GD 
~ cj 

Architectuur is een bruikbaar woord, een ; emeen~lE2: 
waar mensen elkaar konden vinden cm er hun best E 
bedoeling en en stoutmoedigste dromen san e l~2ar ke~ 
baar te oaken; en te~elijk een wocrd wat ~ e neen a~-
houdt van elkaar. . 
Architectuur is een knipoog van herkenning , een ·· 
vreemd geruis, "an unidentified flying object 11 

Iemand zegt: architectuur bestaat niet. 
Ik vraa6 hem: wat bedoel je met bestaan en w2.t be
doel je met architectuur? 
Hij ze6 t: dus je denkt dat architectuur wel bestaat. 
Ik vraag hem: wat bedoel je met ••••• enz 
Hij zegt: dus jij •••• enz 
Enz. 

.· . ·.: ..... .-: ·. 
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Eet verh2al over arcbitectuur . is bet ver haal ove r 
God of de liefde (met hocfdletter Gen 1), i ~~ers 
wat we op dit moment in de architectuur zien c etuii~ 
van een gro!e verwarring. Zij lijdt aan een onGe
loofwaardigheidscrisis. 

13 ::k:::rv::::::l::::t er een enme kloof tussen 
I func tie en verschij ningsvorm, tus sen ond er_z_~ek en I actie. ~ij zijn niet in staat om te for~ule r~ n was r 

voor een gebouw dient, laa t staan te formuler en ·,;el k 
een geLouw wij behoeven om nan de door ons bes t el de 
doelen te be c:. ntwoorden. De verscr:.ijningsvorm i s t.et 
voorrecbt i an de ontwerper en zijn goddelijke i nsp i
ratievor.. k. 
Aan de andere kant zijn er talrijke nieuwbouwwi jken 
waarin ~en gedeg en- onderzoek d~ulannen hebben ~e ~e
leid en "wetenschappelijk" oridersteund, .maar · deze 
wijken zien er zo 1ullig ui~! 
Architectuur wordt g edegradeerd tot enkel technie~ 
(akoestiek, constructie, economic) of verheven to~ 
een ideologie. Qplos s ing en verwa cht men van psyc~o
logen, sociologen _ en andere des;,;:und.ologen. :.:a 2.. r di e 
komen natuurlij k niet! 

Verwarring is er ook ~ride praktijk. irojekten 
steunen nog altijd zeals vroeger op e~pirie, intuitie 
en handwerk . .· 
Da .. ~ra~g is ~hier: Hoe wordt kwantiteit omgeze t i~ 
kwaliteit? J at maakt een school meer dan een bedrijf2 
organisatorische vertaling van h e t prog ram van eisen ~ 
L-ijn bet een aantal 11 rneerv;a a. rdes 11

- estetische ver
fraaiing, ~lagroom op de taart- waa rop men bi j ev en
tueel g~ldgebrek zou kunnen bezuinigen? 
Of moeten we enze 1% regeling gaan verhogen? 
Velen zijn teen maar gevlucht, hebben zich te en ~e F- r 
verborg en ach t er megastrukturen en universele s ys t e
men, waar alles in kan, maar waar het niet hoeft, 
waar alles nog moeelijk is; meestal alleen om tijd
schriften en galeries op te sieren. 
En ond-ertus.sen wordt er maar~gebouv.-d en laten r,e de - .. . ""~ . . . - ... . . problemen · vc1.n ·de ru1mtel1Jke oraening ~aar voor wa t 
ze zijn. . · 
En dan niet te vergeten de .pr~cedures : vocr het tot 
stand komen van een geboµ,~·r ~· . . .' · ' 
We hebben drie opeenv-<?+'8e:q.de ·· fa_sen: het vlekkenpl2n, 
net voorlopig ontwerp _· e'tl ·het .defini tief on twerp. 
Deze ruir.itelijker op.lossing en ( waarop?) ,;:orden voor
getoverd . uit .. ~ed g~~te zwarte hoed met een koni~ ~ 
daarin~ ~lk ·dez,er ,Qplossingen moeten in de boksri ng 
warden gebrachE m~t een n-aantal diensten (stede ~au~
kundige diinst, schoonh eidscommissie, brand~~ er! 
rijksgebouwendienst) als sparringpartners, aie nu::... 
C:. .:.:# ~: :.:. ~-. .:_ ] ~ S .:: : . ] 8 ..,~ : e C ~ . :-: : -': ~ ~- - . ~ ,... - : . .J. ~.:-. 
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eigen filosofietje op het plan loslaten. Als j e d2ar 
heelhuids uitkom.t, dan zit je in jouw 11 i voren t ore!'l " 
alleen maar blij te zijn dat je die schuine dakop
lossinGen e rdoorheen hebt 6 e praat. 
En dan de mens en nog, die per slot van rek e~ing in 
dat stukje g ebouw moeten leven ••••• die zo~Ce~ 
eitenliji ook n os i n bet ontwerp betrokken 80eten 
worden. 

En vervol g ens de verwarring in de opleiaing;--scholen 
voor architectuur dankt en hun ontstaan aan een 
twijfelachtig huwelijk tussen kunst en tech~iek, 
tussen ideologie en wetenschap; een griffel van on
verzoenli:ke te~enstellingen, die elkaar alleen rnaar 
konden vernietigen. 
De artistieke achter6 rond van de opleidin£ maakt 
ieder concreet, toepas s elij k , technisch-wetenscheppe 
lijk geconditioneerd projekt onmo0 elijk; en h et 
technisch wetenschappelijk perspectief banalis eerde 
ieder abstract, expressief, a rtistiek geinspireerd 
projekt. · 
Het op universitair .niveau onderwezen bli~ kt een 
ambachteli j k consept te ~ijft ' ~onder enig e weten
schappeli~ke betekenis. Cp die ma~ier k on de archi
tectuur heel ~oeilijk een echt wetenschappelijk vak 
worden en verloor zij alle contact met sociale 
veI'anderin,:; en; er bestaat iriurners geen discussie r.:e: · 
een disciplinair karakter over haar objec t en haar 
methoden d.w.z dat de vakbeoefening niet tot o~der
zoek sti~uleert. Dit heeft de architectuur a ls vak 
gered van specialis~e, maar teb elijk in die st2at 
van onbewustheid en- opzekerheid geworpen, die 2an 
de oorsprong lig t van alle kwalen, waaraan zij op 

. dit moment lijdt. ' · 
Het zijn de logische. categarieen ("de bou'!1kunde ' 1

) 

die vakken konden warden op een TH. ~e ontwi~kelen 
dan planningssystemen, profielen, waar ~e elk 
bouwelemcnt aan elk antler bouwele~ent kunnen koppele: 
~aar waartoe? Toch niet om het systee2 zelf? 

En dan de kritieken en haar verlengstuk, de publici
stiek. Zij weerspiegelt de verwarring die heerst in 
de ideeen, de praktijk en de opleiding. 
~ij roept alsmaar nieuwe dubbelzinnigheden in het 
leven en heeft dan weer werk genoeg om die weer te 
ontwarren. ~~ 
Lij doet alsof architectuur enkel bestaat ~it het 
werk van grate figuren, de He lden. ~ee de wereld 
die Helden nodig heeft! Zijn die er niet dan vi~ct 
men ze uit. J2arna besteedt zij al haar energie o~ 
ze te ontmythologiseren. 
Of zij vlucht weg in de figuratieve kunsten en rr.ens
wetenschappen. 
~at architectuur kan bstekenen voor onze cultuur, 
wordt tot mytne gemaakt en om de verwarring en de 
onzekerbeid te verbcrgen, doet men alsof het over 
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iets gaat waarover men ei;enlijk niet kan spreken 
~r is geen enkel tijdschrift waarin rekening wordt 
gehouden :-net de gebruil<:er, waarin infor:-n2. t ie v:c r i t 
geg even vs n wat je met je eigen stuk je g etou~de 
omgevin6 kan doen. De mensen warden enkel op~e ; e ; t 
me ~ prachti~e interieurfoto's, waar de kus s ens op 
de bank ~itg eklopt en netjes in positie zijn [ e
bracht voor de fotograaf. 

- . ---- ----
Tenslotte haar verl e den. Veel te lang werd zij in 
de enbe museumfunktiehoek van de monumentale 0 e
bouwen gedrukt. 
veel te lang werd zij vereenzelvigd met ~eden, ko
ningen, keiz ers en hog epriesters. Heel de gesch iede
nis door is de a~chitect of een betere metselaar 
of een schepper geweest. ~elke rol hij ook vervulde, 
hij was steeds onderworpen aan de heersende macht; 
het bing er maar vannf wat deze macht met hem vocr
had, gewoon omdat ~ij grand, geld en gezag moest 
hebben en enkel die ·macht kon hem dat verschaffen. 
En we zijn nu ei6 eril-i.j~ weinig verder. 
De architect is nu;_>de vreemde ongrijpbare figuur 
die het menselijk~Y~rhas l verzint bij de op basis 
van techniek en e~onomie tot stand gekomen geb~uwen. 
Om aan de paging ·tot specialisatie te ontsnappen, 
verlegde hij steed~ d~ betekenis die hij g~f aan 
het vak en vaak genoeg op die manier dat slechts 
stijldisputen ontstonden; die mensen voor wie hij 
b"ouwde en hijzel.f niets verder brachten • 

., 

' . 



Goed, laten we de hele zaak maar ver£eten. te ver
"klaren de architectuur Dood! We warden er alleen 
maar hardstikke eek van! 

En toch kan deze ~ereld niet zonder architectuur. 

De or6anisatie·van het menselijk milieu, van de 
ruimte waarin wij leven, is niet enkel b :sta:.ns 
noodzaak, mas r ook het meest directe mid~el tot 
co~.municatie; hele beschavingen hebben zich ~elf ove.r
leefd in de ruines die zij achterlieten alsof ze 
ons wilden vertellen hoe zij leefden, welke wearden 
zij belangrijk vonden, welke sociale en rnateriele 
technie ken zij hebben voortgebracht om zic~ze l Z i~ 
stand te houden en te vermeerderen, en hoe zij zi :n 
verdwenen. Eun bouwkuns t 6af hen he t "eeuwi n: L e1! -=;; n i,. · 

. . -
De orbanisatie van het menselijk miljeu is vandaa6 
aan de dag wellic.ht nog noodzakelijker geworden 
dan ooit. Om een .aantal redenen. 

De menselijke activiteiten zijn ven1enigvuldigd, 
comp : exer, verwarder geworden, de ruim.te zit errr,ee 
voli:;epropt. 
Wij b~vinden ons in een sit~atie waarin wij ons niet 
enkel zarc en hoeven te maken over de invloed van 
een :·e·nkele industrie of de toestand van een stads 
wiJk, maar over de omgeving als geheel~ 

,\liijd al waren schaal en tempo van oLze bouwkur:.di .:.:: e 
aktiviteiten strijdig wet de plaats- je kunt je af
vragen in hoeverre akti vi tei ten als bra:-iden 2 ~ h&::~: e:: 

I - en indi jke~ werden verwerkt in de cmgeving, ~anr 
ons technisch vermog en bleef no6 binnen de [-rcei
kracht van de natuur~ i1: beschouwen de o~gevi~g 
van toen als een serie samenhan6 ende aktiviteiten 
die in schaal zijn m.a.w het te□po van de aktivitsit 
was bi: te h ouden door de plaats. 
Nu na de industriele revolutie en de diaropvolge~de 
enorme beval~in~siroei zi : n we met ens technisc~ 
vcrnuft in staat om onze omgeving volledig te ver-
nieti 0-en. 

0 . ' 

Wij moeten dus zor~ dra~en v~or ons eigen ekologie 
Superbreiuen zijn er niet, dus wij moeten dat : e
zamenlijk doen. Dit ~~rei~t .~en gemeenscha~ ~eli : ke 
instelling- een s:oort '"utopisch mensbeeld, een "b:!:'ave 

· new -,.:orld" ~ eep,· eantal vrage·n naar de maa:sc:-"a;·;:eli: : 
funk tie van de :· .-~_inBen waarntee j e be zig bent. 
En een taal ! ··. ·. . · 
Het is im~er2 n~et moeilijk cm een blueprint for 

:• survival . te e12.ken, vcoral v:anneer dit een ne ~·atieve 
·afspiegeli~g ·is · van de actuele situatie. Evenmin 
moeilijk om een nie~we sociale revolutie te be~e~k~~ 
w~j pebten er al zovele gehad, net bet paradi:~ in 
zicht. Vee.l moeili~ker is het om :n.iddels strategie, 

, ,-
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geduld, geaprek en solidariteit, radicale vsrand?rin~ 
en tot stand te brengen. 
r~~ers dit heeft te ffiaken met in al dat te ~enstr~~di 

. h . . 1 . . ' h . 1 1 ' . t - "- , :- · .. ._ ogensc, lJ n lJi( verse _i ... enae, ie s ,se:ne : nsc.:-12..p; e .1. :.0 ::-: :: 
ontdekken, iets ge□een E che~ ; eli~ks aan het :ic~t 
brengen. 
Het is c p deze momenten in de ceschiedenis ~en elk 
individu of in de c eschiedenis van de wereld, da t 
indi~iduele werkelijkheden samenvloeien in ee ~ sc : rt 
ge:neensct&;peli jke werkelij ~heid. 
De Bijbel is iets dergelijks: gelouterde :ev e ~s e rve.
ri ~g uan een heel volk, en daar de geabstrate erde 
versie van, en dat in een Ecck. 

ien tweede: de architect~~r wordt bedreibd door ~li~ 
financiers, wetenschapslieden en kruide~dckters. 

-Zij drei6 t een lagveld en een ~emeenschappelijk ver
blijfpla~ts te warden voor hob~yisten; zij wc rd t cn
~eloofwaa rdig ~emaakt doordat zij alles e~ niets 
tegelijkertijd is. 
Terwijl haar mogelijk publiek cngelooflijk g~cot k~n 
zijn. · 
~aar dan zal zij toesankelijk mceten warden voor es~ 
ieder die van haar diensten ~ebruik wilt maken en 
dat betekent dat zij haar doelstellingen, h~ar 
instrumenten moe~nveranderen. 

Tenslotte: i~ ~eloof in de architectuur. ~p de ~elfde 
· manier als: ik gelo : f in God of in de :. iefde. 

Zender di t · bogere •· zou ik mijzelf en de mens en cm 
mij been ni~~er begrepen h~bben. 
Voor die5 enen die ~enen da t de Architectuur d: od is, 
zeg ik:-laat de dcden bun doden be; raven. 

,., 



, 
' 

0 Il·iLEIDIN G 

Q OVl:::rt ArtCH::!:l'ECTUUH GCD EH LIE?DS 

OVErt D3 OPZET VAN DI'I· V~:"tSLAG 

Q OVErt HABRAKEi~ 

· 0 OV3~ QUIST 

Q OVER AFON" 

Q EN WEE DE WERELD DIE DE HELDE:r 1JCDIG HE:::FT 

Q OVER SL:EUTELS 

· },.. '.' ·· ~ Q EHKELE SLEUTELS ,. 

CID 
r4 

c.=7 

cfD 
\. ' ' • 
' · '• 

Q OVErt VOLLEDIGHEID EH DUIDELIJ}'~lj:r;ID 

Q I1'1LEID ING 

Q H3T FHOEL:SE:iI V AlJ DE CULTUUR 

- -Q OP ZOEK NAAR-HAE,101JIE • - · . . 

Q Y,.RIT+::::K EN L0}1 OP A:SrUHM 1:ASL071' 

·o KRITIEK fil1 LOF O,P CHRIS ,:\LEXAlIDSR . 
Q VCOREEELDEN 

·• . .. 



Hoe? ~aak dat m~ar eens waar! Laat maar 'es zien! 
·Dat weet ik niet en dat kan ik niet. 
Ik heb wel poting en gedaan om ti:dens mijn a f stute~r
reriode er iets over te zeggen. 
De hierna [egeven notities zijn niets anders dan de 
beschrijvingen van deze poginger.. 
Deze pogin6en moeten gezien warden als een verza~e
ling van allerlei dingen, die ik middels litera ~u~r
s tudie, kennisna.:: e van de ervc:..ringen van anderen e n 
en ei6 en ervaringen bijeengescharreld heb te-ne:_r:de 
uitgangspunten, doelstellint en en instrumenten te 
beschrijven, die arbeid en ontwikkeling later Qcge
li~k mceten maken. 

·De projekten beschouw ik als illustraties van bove~
genoemde pcgingen. Zij proberen de sament ang tussen 
deze poginGen tot uitdrukking te brengen. 
Omdat de wijze w~arop ik met de bo~wkunde bezif ben 
met ontelbare draden verbonden is met de wi:ze ~tars; 
ik na~r mezelf aan het zoeken ten, heb ik de be-
schrijving van deze posing en in6 ebed in de be s chri ~
ving van mijn persoonlijke ontwikkeling in het v2::.:. 

Nog iets v.:oraf: 
De vraag "waarow bouwkund_e?" cf "waaro!:i nog ste eds 
bouwkunde?" i:eb ik niet meer kunnen beantwocrde:i. 
Op-4it moment is deze vraa~ niet eens zo belangri~k 
me.er. 
r~ · kwam aan in h~t oprichtingsjaar van de afdeli~g 
en ik wilde mooie gebouwen maken; ik wilde ecn 
Gotische kat bedraal kun:::en maken. 
(Tijd~ns de architectuurcolleges van het eerste jEar 
kon ik met haast arro~ante zekerheid vertellen \';a: 

ik wel en wat ik niet mooi vond, op dezelfde wi : ze 
als de kleuter die niets be~rijpt van wat de juffrcu~ 
hem ve~telt, maar haar stem wel mooi vond) 
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In ons eers te jaar werd het ontwer p~r oces ond e~
scheiden in een creatief pr oces en een ko:·,:~.:u::.:il~a t~e 

·proces. Vcoral op dit laatste we r d bi : zondere can
dacht bes teed. Va nui t d :i t beeld wer,~e::1 pcgi .-- ,se :1 c: Y1ci.e1 
n o~en om inzich t te verkri jgen over de aa rd ~a~ de 
ko:::munika tie die no dig is o:;: het pr c ce ;:; te v :., l ~: ce :-er 

6 Citaa t : 
Het werken vanuit irnc ateriele gege vens (situa t i e, 
midde l en, voorschrift en, eisen, behoef t en, ve r l a nge~E 
etc) rraar materiele gegevens (~aar wcrdt ~~- ~t een 
g e plaat s t en hoe great meet die zi j n?) is e e~ 

· funda□enteel keruner!c van het bouwkundig o.r.twerpe r •• 
Ontwerpen is enerzijds bedenken hoe iets wc r den ~c e t 
en anderzi j ds vastlegtl en hoe het warden moet zc~at 
daarop aktie kan volgen . 

••• ui t gangspunten zi jn alle gegeve ~s die i J t s z e ~~e~· 
over het te ont werpen produkt e Y1 die nodig zi : n o~ 
het ontwerpprobleem aan te va t ten. 
Hierna ko~t de creatieve fase waari n al dez e ~e~e ve~ i 
gebunde l d wordt metals resultaat de ontw er ; va~ i snt~ 
Vervc l g ens war de n de ontwerpvar i anten ~et ce tst a an 
de uit~a ngspunten, waarin je opnieuw uitt a nL s ;u~t e~ 
gaat fcrilluleren etc. 
Bet ont wcrp dat eind j un t is en produkt van h et c~ t 
werp r roces is dan niets anders dan een hoeveel ~ei~ 
informatie over: . 
a) Wat voor mat eriaal wordt gebruikt? (h cedaniEheid ) 
b) Welke afmetingen heeft-dit QBt ~riaal? (maa t ) 
c) 'Naar koct .-l i t .:1ateriaa l ? ( pl nats) 

•••• onnodig te zeggen dat in · het he l e ontwer ~p r c ces 
heel wat andere zaken (! red~) ter sprake ka~en den 
voornoe~de dri~ dingen. ~e hebben in dit proces t e 
maken met ~ enseli jke ver l angens, behoeften, vertou-

1 
dingen, drcmen, wensen etc. ~aar als dit al ~e s ~s 

1 door~ewer~t, dan moet het ein4punt de ondub~ elzi~nif 

I. inforraa tie over plaats, maat en nauwkeuri _:_; oc:sc::reve 
materialen. 

I 
J 

•••• natuurlijk is een ontwerpproces ock alti ; d e en 
creatief pr cces. Eet bedenken hoe iets wor~en ~oet 
geeft da ~ ock duidelijk weer. Dach dit creat~ ~ve 
proce2- als onderdeel van het hele proces- is i ~ 
sterke mate ongrijpbaar en van bu~tenaf ni et ~a~ ~~e ~ 
baar. H."et o~ tsna ot aan de rat ion el e be!!ad.erir: .:::- er: 
rat~o~eie method~n. Daaro~ zien wij dat men dlkwi jls 

,.. ,. 
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de neigine heeft om ofwel het Lehele het c e~ele 
ontwerp 1:ro·ces in de mystieke sfeer van de "creatie" 

! -te houden ofwel dat ~en doorslaat near bet te[endeel 
• en het wil doen vcorkomen dat het cntwer,oroces 

kan worde ~ beschouwd als e~n zaak die st;ikt lc£ isc~ 
uiteengezet kan warden • 

••• wanneer we dit .schema aanvaarden als uit6ant s
punt voor verdere discussie, dan kur!r: en v;e ve:.s : s-:ellE 
da t de fa s en "en twerpvaric:rn ten" en "eval uatie" z ic:1 
lenen voor methodische benadering en rati cr.alisa:ie. 
iant in deze fa s e is communicatie g ewenst e!: : invcl 
en mogclijk, want de produk t en der creatieve · fase 
vervu ~len een rol als cornmunicatiemiddelen in het 
ontwerpproces. Zij moeten ons in staat stellen van 
gedachten te wisselen over uit6angspunten, doelstel
lingen en mogelijkheden. 
einde citaat. 

Habraken staa t dan aan de uitgang van .de creatieve . 
fase, vangt de produkten op en toetst de ~e eindpro
dukten met criteria van maat plaats en (hoedanig~eid ~ 
Dit kan enk el geschieden als we in h e t werken van 
immateriele gegevens naar materiele ge[;evens va::-i te 
voren maat, plaats en (hoedanigheidsafspraken hebben 
gemaakt; je kunt het vergelijken met een schaaks pel , 
eindeloos zijn de spelvarianten doch zij ~orden alle 

j beheerst door de regels van bet schaakspel. 
i 
! citaat 
! .... in bet ontwerpproces werken wij ook van sc~ets 
! naar uit ~ewerkte tekening; we werken van clcbaal n~ar j b ! specifiek. Het is dan ook nodig dat wij over de hoe-
. danigheden · van ma terialen .;-....1..o.bale beweringen kunr_er-. 
! i maken die zich allengs in _het proces lcunnen ver:'.1.B.'..l':,en 
J naar het specifie ke; hieruit resulteren twee vr e~en: 
: "hoe kun!'"!en wij ruirat en in he t al6 ernee:n ordenen er_ 

hoe kunnen wij ma teriaa1· specifiek ordenen?" 
einde citaat 

Deze beweringen hebben dan ook beleid tot het ont
wikkelen van ma~t en plaats afspraken en dus de zones 
en de mar~eM • De wijze waarop deze spelre~els ont
wikkeld, -~~ -~n~ebracht e~ :to~gepast warden, s t aa~ i~ 

f de di~tal~ , die uitgegeyeh:~ijn m.b.t tot de vak-
1, __ oefea):ngen ontwerpc:ethoden • 

. ' I 

I 
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• 
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In feite is deze wijze van werken een ontwer o~etho
diche oplossing o;> een door nabra:: en onder:(e{-:. d pro-

• ble em . ~aar we:k~ dat was, dat wisten wij n i e t. 
Waar ::: chi j nlijk durfde Ha 'c raken de aJ.lereerst e stuc:a::tc 
niet las ti~ te vallen me t zijn filosofie, o~dat h ~j 
vond dat zij er nog ni e t aan toe waren; of h ij wi ld e 
de s tudenten enkel gere edschap aanreiken, zoda t z i ~ 
zelf hun eigen ideeen in de dri e bouwkundice ge
gevenh ~den kunnen vertalen •. 
In beide gevallen ontst ond grote verwarr1.~.g:--· 

Deze wi~ze van werken i s b Oed voor het ontwerpen van 
slaapkamers en woonkamers waarin voldoende ru i;71 te 

f aanwezig is om een bed annex werkhoekje te s a ken • 
. 1 Er zijn voldoende flats in Nederland, die aa~ de maat 

en plaatsafs praken van de SAR, voldoen. Wann eer we 
deze flats beo ordelen als "goed om te war.en" b eoc:•r
delen dan kunnen we best tevreden zijn met onze cultuL 
.Maar da t is niet zo .?-

Het is heel geed mogelijk, dat .er vocr een on twer~ 
van een ingang van een g ebouw re~e l s t estaan, die ons 
leren hoe groot deze ingang zou mceten zijn. 
Echter het verschil tus s en een goede en een slec~ te 
in~ang, de zaak waar bet om draait, zal van heel wa t 
subti elere dingen afhang en. 
In bet eerste jaar vroeg i K aan een begeleider: 
"wat is een goede plattegrond?" · 
"Niet al te hokkerig" zei bij. 

Deze benaderingen zijn tecnnieken, hulpmiddelen. 
Waar het om gaat is bet verantw6crd gebruik daarvan . 

. En die vraat heeft te maken met goede en slect te 
woningen ontwerpen. Hierop werden dan talri j ~e poe
tische, goddelijke vonkachtige, pseudo- ~ete~~c he ~~ e
lijke antwo 0rden g e0 even, die ei6 enlijk all n eerkc~en 
op h e t ~itl cven van prive- ideetj es. 
De mensen, die in het bas van wae r-een-gaed-t uis-niet 
allemaal-~ee-te-mak en-heeft zijn verdwaald b ebben zic: 
dan oak op een mechanisch e wijze verlaten op _:_ a':)ra~:e:-.~ 
methodische aan ~ak; 
De methadiek als garantie voor een goed ontwerp! 

Pas veel later in het ontwerp van a.a de gezi~sver
zor€stersopleiding sschool werd h et belan& van een _ 
der; elijke wi ~ze va n werken mi j duidelijk. ~~ 
Het rnoa kte beslissingen e r. cc rri:!:ur:. icatie op versc l-:: i :l er 
de niv~ 's en in diverse cntwerpstadia mc ~el i j k , wa~ 
in h s t tr&ditionele ontwerppr~ces niet ~ogelijk ~as . 
hlaar steeds bli j ft de vraag : . _ -~-
Wat is dat "Ganz Andere?" 
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Jat is het verschil? Of juist de overeenkomst? 
Welke h andelingen warden hierdoor mocelijk cf on
~ogelijk 6 emaakt? 
De beantwoordinc van zul ke vrag en vereiste een b e 
paa ~de wijze van kijken, van denken, die zo ver ~2: 
lig t van de wereld van getallen en de were~d van de 
ratio •••• 

Quist stimuleerde ons in deze p2gingen. 
Maatafspraken en normen konden hem weinig sche len. 
Ne moesten leren kijken naar situaties, _we _~ oe s~ s n 
situaties leren be-leven, we ~oesten situati~~ er
varen; en dit allemaal om te weten te komen wel ~e 
betekenls, iEdruk, ervaring de c::-.geving om c~s heen 
op ons achterlieten, r in Ons · te~eeg - brengen . 

••• oritwerp een loopbrug dwars door de hal van het 
boofdg ebouw van de ~H ••• 
~~.dat kin hiet! Dat kun je niet maken! Maar ~aarc~ 
niet? 

Op mijn verhaal "je ko::: t aan bij een gebou·.-; , ~e schu2.: 
voor de regen onder bet afdakje van de ingang, je te l ; 
aan, je kowt tinnen, je hangt je jas op en gaat taa~ 
het toilet toe, 
antwo crdde Quist, 
ik kom aan, fietsend, ik rij · nac r binnen tot in de 
huis kamer en hang mijn fiets op aan het plafond en 
ga zitteri. 

Einnen zeer korte tijd werden een aantal ontwer;oefe
ningen gedaa~. Heel · kart en heel intensief. 
We leiten al onze verbeelding gaan tot in de zevende 
hemel- en wellich t nog hoger-
"Laat alles maar opkornen, later trek je het onkruid 
tussen de bloemen weg" 

De proj ekten 11 Cafe-Chautant" en "Woningen Zal tbo~:::el" 
vertellen tets over deze periode. . 
In het -Cafe was het leidend t ~ema: beweging cc~t~a 
rust; t.o.v het bewei en van mensen door zo'n gebcuw 
kregen de plekken hun plaats en hun rol binnen ~=t 
gebouw. iiet 6 ehe e 1 is ech ter i1~ de "grafische fa~ e 11 

bli:ven steken . Dakvorm, licht, constructieve, ~ate
riaal te,chniscl1,e of econcmische · overweb ir:t;en -::: t'orc.:.,:e~~. 
De woningen iijn vanuit ~e tegenstellin[ en b~nne~
buiten, bewe£ing-rust, li~ht-donker, etc opgebc~~d. 
D_eze. tebenst~llir;gen werden gekop peld aan een asnt2.l 
.onderke~de conflicten, die voortvloeien uit de vraaI 
":,on~ri-. in onze tijd .• rloe? Naar di er.en · wij vanui t te 
""aanf" .- · 6 . . 

.farallel hieraan ::noesten wi ~ maatsyste:ne:-: , co::.st!'"..1cti:: 
s:vstemen, afb cuwsystemen ontwi!.kkelen veer een puur • 
organisatcrisch £ebeuren ·a1s kantore~. 

·-
,,. 
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Talrijke pogi~gen werden ondernomen om zo methodisct 
mo8elijk tot oplossing en te komen. 
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:.-:e::.--kwaardig ! 
Enerzijds het ontwer pen van Utopia's; geen ~e ~s 
denkt eraan ze ocit te verwezenlijken, And -. rzi ~ds 
zijn er enkel de getal l~n, de bouwtec t niek, de caat 
analys es ve e r benodig d vloerop : ervlak. 
De ene kant ~it v o l verbeelding , maar is volsla ~en 
gek e :~ de andere kant is beredeneerbaar, maar d;deli ~ 
vervele~d! 
De uto pist-artiest-dichter en d e eetallen- ~odelle~ 
bouwachtig e wiskundig e or~anisatieadviseur_wc rden i n 
een persoon op een schizofrene wijze g estimuie e rd e n 
gaar g ekookt! 
De afdeling kende toen architectuurstudenten en 
konstruktieveli~gen.De eersten mochten een Cafe-chan
tant in Zalthommel ontwer ~en en de laatsten ee n 
springtoren voor een zwembad. Terwille van de inte
gratie werden zij allen door elkaar geplaatst i~ t et 
atelier! 
Nie~and zei iets over de kloof- we zagen het taen 
ook niet- die veel ernstig er is dan zij lij k t. 
De verleiding is erg ~root orn het ontwerpen in de 
mystieke sfeer van de Creatie te houden of 
men slaat door naar het opponent en men wil doen 
voorko~ en dat het ontwerpen een strikt berede ~eerba~e 
zaak is, waarbij men bet ontwsrpproces uiteenle6 t 
in zaken als a koestiek, overspan~ingen, materialen 
die je ge~oon bij elkaar kan optellen om tot een 
ontwerp te komen. 
In h e t laatste geval zijn bet de logische kate6 o
rien die een kans krijgen binnen het onderwijs; de 
Rest neemt men dan voor lief of voor "nog niet ge-
kwantificeerd" aan. , 
Tenslotte probeert men dan nog- en dat is het er6st
de stelline: de materiele vorm heeft weinig invl c cd 
op het gedrag van de mens, te ontmythologis eren~9 

De opleiding moet de student zo gauw mogelijk laten 
ontwerpen. De beg i n jaren moeten mede tot taak heb ~en 
selektief te werken; de student moet snel ku ~n en 
ontdekken of hij geschik t is voor het werk van de 
architekt of niet. 
Veel studenten komen dan juist niet tot oritwerpen 
cmdat ze gaan analyseren. In hun angst een bene pen 
specialistje te . worden, maar vooral uit frUBtrat ie, 
gaan ze spontai~ &ras duinen in verschillende s t udie
richtingen. Ze warden schijnwetenscha~pertjes in 
and ere discip lines. r ""·= " -- :~_:..,--:_ .= : : .~ 
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In feite probeerde Quist ons te vertellen, dat 
datgene wat een school meer =aakt dan ecn sc~aol, 

I een raa~ meer dan een ding waar je doer heen ksn 
i kijken, ni2t het gevolg is van het feit dat c.cze 

-I gebouwen hun gebruiksfunktie overs tij g en, n e e~ ~et 
! scheppen van meerwaardes, waarop je bij geldge~rsi 

zou kunnen bezuinigen, Qcar het gevolg is van eeil 
bepaalde man~er van kijken naar de O□Gevin~, een 

i 
1 .bepaalde manier van denken over de cmgevinb, een 
I bepaalde wijze van interpreteren van de waarce~i~g 
I en van de opgave. 
i 
I Zij zijn de rneest elementaire voorwaarden vacr het 
j ontwerpen. 
l !iiaar wa t is dan die be paal de manicr van kij l:e!1, clen:.: e: 
r en interprete1·en, die leidt lot b.v de zuidelijke 
I wand van Roncha~ps? 
I 
l Ligt dat " 6 anz Andere" misschien in mijzeJ.f c;:,geslcter 
! I Ik kree~ het gevoel van de man die een brandkast c~ en 
l wilt ~aken, waarvan de sleJtel zelf in de kast ver-
! bergen is •••• 
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En toen kwam Apon op de afdeling. Een vent me t een 
map vol waterverftekening en en hele moeilij k e vra; en. 
Vra~ en als basis, de verwondering als basis. 
Geen vakmanschap,·geen denkmodel, geen instru~ enta

! ri~m, maar vrag en. I Vragen als: waarom bouwen wij? Welke_ · behoeften 2 a k e n 
1 bouwkundi6 e o ~lossing en noodzakeli ~k? 
i Dan vert el de hij me dat Ronchamps e e n stuk poez i e 

-i was en dan ve.c- telde hij, op dezelfde o vertuig_e n de 
I wijze dat Ronchamps niets met poezie te maken t ad 
,
1
• en dan vertelde hij dat poe~ie een besmet wo ord was, 

1 
maar als iets beeldends was da~ was dat poeti s c h en 

) een jaar g eleden v ertelde hij mij nog dat hij dc or 
, Roncharnps twe e jaar lant stof genoeg had om er over 

. ; na te denken. 
! En dan Edzard, die telkens weer een antler wo ord en 
i beeld had voor dat mysterieuze bec rip architec t u ur. 

Hoe is hier in dit tropisch regenwoud overzictt , 
doorzicht e . inzicht te verkrijgen? Alles zal wel 
met alles te maken .hebben, maar hoe meet ik mezelf 
hier tegenko:nen? 
Het zijn allemaal stukjes van een leg ~uzzel, ~~ar ik 
heb geen beeld waarop ik rnij kan orienteren cm d e 
puzzels in elkaar te leggen. Ai les zal wel me t bou w
kunde te maken hebben, maar ik ervaar geen same~~eng . 

Ik wist niets meer en ik deed ook niets meer e n zi j 
vroe6 en mij een afstude ermotivatie te schrijven . 
In zo'n afstudeermotivc. ~:ie wordt dan uiteenge z e t 
het hoe er: het waarom van de ding en, waarn1ee j e j e 
bezig wilt houden. 1en on!n_o0eli j ke c p6ave ! 
Ik heb v c or het Duurs tede College een prachtig 
vlinderach tig e ontwerp g emaakt en ik heb dat ver
scheurd e n weggegcoid. Tegeli j kertijd vend ik dat 
ontzettend jaffimer, want het ontwerp was c ooi e ~ go ed. 
Maar de school eiste van je, mooi en ~oed cp ~onde~d 
manieren te zeggen; de sc~ool maakte je ban; dinc en 
mooi of lelijk te vinden, want dat was cnbel · n~ri jk . 
~aar mijn ervaringen kenden slechts twee w9crd e~, 

I 
nameli j k mooi en lelijk. Als mij deze voor ·mi j wezen
lijke ervaringen warden ontnomen, wat is dan neg 
belangrijk? 
Maakt ~ et c ntkennen van de bliksem~od als sim;el i na tu:.:. r _versc hiji:sel C,~S ri~: ~:er of ar.:-,er? 

I 

AJn ~e and ~re kant moest ik wel ~ooi en lelijk op 
hQnd"crd manie r en ze6gen; dat eiste ik van mijzelf. 
fk wi l ~e mooie gebouw~ri ~aken en als je· wer~e :i~ k 
becrijpt wat een ~oed gebouw is, dan zul je !n staat 
moeten zi:n een staps~ewijs proces te s ; ecificere n 
wat steeds leidt tot d~ creatie van een mooi c ebouw. 

,. 

_, ._ ,,,. . 
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Aan de vra;en over wat en hoe en waarom mooi of ~el:~ 
kom ik niet ontnappen • 
De dinb en die ik :naalcte waren op een gcgeve::: Of. e:~l· l i:: 
af, in de zin van ,;;ooL: er. ;.;oed. r.:aa:t· hoe ik tot d.ie 
bepaa ~de vormoplossing ben geko~en wist ik niet; 
maar dat ik deze dingen mcoi en goed vo~d, dat ~ist 
ik wel. . 
De wortela van de v~rschijnin6svor~ van de dinge n di ~ 

t ik maakt c , li~g en diep· in tet moeras, w~ar- de Go~ie
li ~ke Geest ronddoolde. 
fnu~at gebeurt~ep, wanneer de Goddelijk Geest het 
eens begaf?. ·Of zich schuil hield? -
Dan moest ik hem op~pot~n, id~ritifice~en en uit de 
Plor.1p trekk e:1; p9; ir:6 en rn.oest ::=m ondernomen v:or:· en os 
een voor jou stapsgewijs toegankelijk proc es ~e 
constr~eren dat leidt tot de creatie van dinten die 

·.! mooi vind t. . 
Maar waar moet je beginnen en hoe? • De aangereekte technieken en instrumenten waren oi: 
dat moment voor mij te ingawikkeld, te wetenschappe
l ijk en ing ebracht cp een niveau waar ik lang nog I niet aan toe was} 0 

! Eovendien weerspiegelden zij een intellectueel lief
; heb c en van de dingen, die te .ver afstaan van de be-
( 
1 leving, de ervari~g~ 
i 
j . . ,. 
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~1In die ondo cr z ich tige bouwku ~dejunGle t eb je dan ~ eel 
g raag een moder~e heilige (Jesus Ct rist Su ; ers t ar ) , 
een i rate liefs t cnzichtbare bezieler, ee n ni eu~e 
I'.~c:rx, een i n t erna tionaal prij sdier, een r.1a a r.. :-:· .. 2.: ~ d ie 
toch een mens is van vlees en bleed met een m~~ie 
vrouw acht er de t and. Of beter en veili~er: e e~ t e2~ 
van nieur:e i,Iarxen en t:arcusen, heiligen: den '.: s r s , 
ui tvi r,de rs e .::1 wi j zen ui t ~i et Oos ten. 
In die chaos van onsamen11ant,e r,de 6 ebeurtenissen ~'. or:-it 

·bet onui t roei t.·are beimwee naar de 2 t e rlrn e1an :-:-.et c.e 
gouden sleutel in zi j n ene hand en de ste en d ~r ~i: zer 

' in de andere. Er gebeurt zo ontzet t end veel e~ a i~ ~s 
f zal wel zeker me t alles te rnaken ~eb ben. 
? Je weg zo eken in zo'n oerwoud, dat luk t je n : c it, 7 e~ 

. \ je dan; En da n li0 t het voor de ha.nd dat je mc ed e l c os 
l en onf; e::notive erd ·;;at aanrctzocit; iederee !. o:n .~e ::: e el1 
~ doet dat ook, wat mo c t cn we anders? i n dan ko□ - j e 
f iemand te~en die een plan heeft, een richting , die eer 
J beetje de wef weet in het oerwoud en zegt : dat is 
! moeras, maar hier waar i~ loop is stevige grand. Die 
; weet: dat is eetbaar, en dit is veY0 if. 
1 En je s chaart je met een stel om hem h een (3-12-3 00) 

en hij zeg t j e water g edaan moet w~rden. Hi : ~e e ft j e 
een taak, hij motiveert je; hij stelt je in slcsorde 
opals je jeer dcorheen wilt slaan. Om je heen v3r
andert het oerwoud in een leefbare wereld; er wcrdt 
sament ans zichtbaar. 
En hijzelf de l: e l d, -:le koning, de wi : ze uit ~: e t cc s t e: 
en tevens rnana z er van hei General Zlectric concern, 
hij belichaamt dei sarnen~ang (allemaal ctineze~ s et 
Mao's rode bc ekje in. de hand of een s t. piet 2rs pleir; . 
vol pelgr i ms c f studenten in een huis met e en boek 

w ::J ) van uerrr.an n es se 
, Arme held, ar~e iedereen, die zo op; ezadeld is ~ ~ t 
J macht en me t ve r antwo0rdelijkheid voor het t e : e h2elel 
l met alles_wat daarin gebeurt- zo hocg te paard. 
I A le a~res s ie, teleurstelling en i ~lusies zu ~le~ zic~ 
I op je ric~t en; je ~rijgt de schuld van alle ocma~di ~
: 1-ieid, a ~ le onvermog en en alle misluklci!~;en. 3n c:::dat 
! ze alles van je v rwacht hebben, zu l len ze je al l es 
: verwijten. Iede .ce ps ychiater kan je dat v5rtel2.en. 
i • Arme Corb usier, r: ietveld, Alexander. Arme · A) :::n era . 
: Edzard, als wi j er maar in slagen v~n jullie ce 2~ 

_; : l helden te maken. · . t 
. . : 
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Ik probeerde Corb ~s ier te _verGeten, maa r ik kc~ niet. 
Ronc ham ; s waste volledig , te_ ~od ern-got t i s ch-kathe -

~ l dralerit; . Al1e ma a tschappelijk relevante vrag E: n 
verdwi j nen in bet niet als ik denk aan dat ruimte li :k 
kad er vo cr de beving van mi : n r ::: latie tot Goo. 
Ik vocht tussen Narziss e ~ Gold~und, tus s e~ Antigone 
en ha c: r i_,ader, tu :...s en Gedip:.rn en £edipus1~Kon ik rnaar 
kiezen; beho .. rde ik maar tot ~-I2.rzic s c f Gc lclmund, in 
de zin van zo'n ty pe ben ik. Bet ereste is al s :e 
ertussen i~ hangt; als er een wig wo~dt geslagen 
tussen wattle aan het doen bent en wat je denk t det 
je bent. 
Als je een beetje half- e n dat nog niet eens- ben t ! van beide (eer: beetje civielingenieur met e en b eet je 

·j sociale belangstelling) 
! 
. ' 
; . •.· .· ,:. : ... En de school? 
! De school liet ons een beetje iri de stee~; ze wist 

het z~ : f _ ook niet meer. Ze waste zeer bezorgd ov~ r 
haar doelstel ~ ingen, haar organisa tie,· haar inhot.:.d e
lijkheid. 

I Talrijke bec eleiders 
I h · sc ip teen ver l aten, 

en docent en hebbe~ het zinke~d e 
overg estapt in sloepjes en kcers 
bestemraing (konditieplanr.ini; , · j gezet naar onbekende 

1 potentiefilosof ie) 
i De verwarring op het schip bleef over; je moe 2 t =22r I opnieuw b eginnen, van de ~rand af aan, net als een 
l kind dat leert lopen. Het was eeti ontzet ~end □~ eili jke 
! tijd. 
1 Wellicht zijn zulke sta dia onvermijdelijk in iernands 

leven. 
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Het is wellicht 6runogelijk om een overzicht te £e ven 
van allerlei &edachten en beelden en pogi~gen e~ 
haar verband en, die ik gehad h 2b of heb onderno~2~ 
om greep te krijgen op ons vak. 
Ten eerste, omdat ik zelf dat overzicht niet Leb, 
dus laat staan verwo orden; 
en ten twee le ~mdat beelden pogingen in zichzelf 
relatieloos zijn. Verhalen hebben een stijl, te~:e~ 
een samenbang. De werkelijkheid, de fei ten, heb i:.:en 
~och bet ene, noch het andere. 

Ik wil en kan enkel volstaan·met de be s chri jvi~6 en 
evalu<=!tie van enkele "Sleutels" die ik genc:,nteerd 

· . heb. Er zijn echter veel me s r ingangen ; eweest, maar 
ik heb slechts die weergegeven, die duidelijk en 
volledig zijn, zowel verbaal al~ inboudelijk als 
concree.t (tekeningen, plannetjes etc); vele 3CD 2:ts en 
zijn in de loop der tijd bewus t of onbewu.st ver
nietigd. 
Deze Sleutels zijn in een bepaalde volgorde bezet 
en suggereren een ontwikkeling. Deze sleutels werden 
steeds "rnee,:::; enomen tot en met hec laatste pro~ect; 
zij horen dus niit in het verleden th~is, inte ~en~ee l, 
□ijn werkelijkheid op dit moment bestaat uit ee~ eerie 
geraffineerde overlappingen, ver6 rovingen, selecties 
en schematisering van deze sleutels. 

Het· ~emeenschappelijke in het ogenschijnlijt 
verschillende van deze sleutels is de wijze ~aarop 
zij ontst aan. Elke sleutel vindt zijn ocrsprong in 
de ervaring, in de kinderlijE.e verwonderi~g. 
B.v het verlangen naar de ervaring van ongedeeldheid 
en uniekteid van mijn bestaan gaat v~agen stellen, 
wanne~r ik zie dat_ mijn voordeur niet verschilt van 
die van mijn buurman, wanneer elke t.v in dezelfde 
hoek komt te staan in de huiskamer, wanneer el::e · _, 
school eetr·platte koek met eer:. torentje meet worde!1, 
wanneer de ~00nwijten in Woensel nauwelijks ver2c~il~ 
len van die in Oude6a. 

Het stellen van·de vraag teeft in de loop der ti~d 
een bepaalde strategie 6 ekre6 en die ruwweg als volgt 
zou kunnen warden gestruktureerd. 
Observatie 
Interpretatie van de observatie 
ConsequentieG trekken uit de interpretatie veer hst 
waarom~· hoe en wanneef varl 'Jouwl:undige beslissir:gen. 
Planhen die laten zieh Hoe ik met de consequenties 
reageer op een oituatie. 
~ervolgens ko~t ~r een periode, vaarin datgene ~at ik 
bevonden -h eb, verwerkt word t. in datgene wa t i:•: reec.~-
wist en wearna de hele cyclus ziCh opnie~w volt~ekt. 

·. .. 
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Elke sleutel is opg ebouwd uit deze ele~e nten; 
btj so;~:rr.i 6 e z ijn zij mc: }-;: t eli ~i:i: er te l: e r k ,':!!i r.e-:1 
andere, mind er b e s truk t ure erd~ Sleutels. 

\ 
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Of i k een :~oto rn aa]-:: ·1an een G::>tische ka thed:--aa l o :,_~ 
er zelf een t e ken , maakt heel wat uit , omda~ ik e en 
Gotis6he kathedraa l moo i vind . 
I n het eerate i eva l ~o rden e n k el die li e tbundels 
g ereg i st r~erd, die de fi l ml aa~ t r effen ; in het t¼~ede 
ge v a l handel ik vanui t n i j n ervaren va n de situa~ · e . 

Tij d is tijd ervar e n 
rui ~ te i s ru imte e rvaren 
z onder me n s geen tij d 
z on de r mens g een ruimt e 
zonder mi j geen tij d 
z onde r mij g e e n ruim t e 

ik zie j:)U en j ij ziet m1 J 
Ik ervaar jou en jij ervaart mij 
I k zie jouw ged~ag ; j i j z iet m1Jn g edrag 
Maar jouw erv&r e n van m1J , zie i k niet , heb 1 _ nooi t 
g ezien en z a l i k ook n oo it zien . 
Net z oa l a j ij mijn e r v &ren va n j ::> u nie t ka n zi en . 

~ ' _. • f 

~, .-~ ._I -.. l . 

••I~ ~ t~ ; 

I 
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All een ervarin 6 is Bewi j s ; ervaring i s h et e n i e st e 
Bewijs . Alle and e re wi jzen v a n bewij s v oering b e 
scho ~w i k als log os d e r e rva ring . 

Bet i s onz e me n s e li jke taak om de we r ke lij khe id in al 
h aar volhei d en vo lledigheid te erva ren en t e be 
grij pen . 
Maar ~at i k be~rijp is zove el mi nder dan wa t i k weet , 
e n z o v ee l mind e r dan wa t i k denk , en zovee l minder 
dan wat i k ervaar , en zoveel mi n d e r dan wat i k l ief 
he b , en zoveel rr ind e r d an wat ik ben 

fuaa r omd ~ t mijn Zijn mijn ervaren i s , is de wer keli ~k 
hei d die i lc "da a rbui t en aan tref", deze l f de werke . i j k 
h e id dei binnen in mij l eeft . Een andere zou i k on 
mog eli j~ herkennen . 

Mi ss c h ien is l even ~ i e ts anders dan een samenstel van 
kluni ~1 i g e pa g ing en om mi jn erva ring svlak zo br e ed e~ 
di ep mo~ elij k te ~aken ; i n mi j n do en , denk e ~ en 
h ande len wc rden mijn ·erva r ing en dan g e t ransfo r ~ eerd . 



En we l l i cht is d e n e est v e z en l i jke be te ken is van ~e 
a rc t it e ktuur , de kunst , God , d e Lie f d e , de s pra okje ~ , 
en al l e ander e 11 h idden and burr i ed li k e se ed- u::,de r 
t h e .::; r ound , a nd. 1 i vi ng i n c ogn i t 0 11 

- 'Je6rip ;.' en , he~
ono phou d~l i j k a anb i eden va n ervarl ngsmo~eli jkh5den . 

l k vo rm rn i j een beeld va n de wer keli j kheid en d.1...Ls v2.n 
-mi j ze l f naarma te i k ka n ve ·0 el i jken , of li ever n&ar 
ma t e i k mi j bewu st ba n va n vers chil l en . 
L ond 2r l eed de vreugd e n i e t e r va r en , z o::d.er 

z on1er dag g e en na ch t , z o~der 

p _·, 
- ' 

. ·--0 

- \. .. , 



Door het be :=.:il i s s en , waar wel of g een materiaa l .. om.t 
maken wij plekken ; ~et de pl ekken g even we de mens e 
lij ~e a k tivitei t en een ~in of meer beorde nde pl Qats . 

"Tuss en hier en daar, nu en st r aks , tus s en een mens 
en een and er mens , reikt h et gemoed . 
Maar niet zond er meer. _ 
Want daartuss en be vind en i ch stoffelij ke za ken , die 
de mens do or middel f. van s ocial e en materie l e t echni e:~
en, voor z.i ch zelf rnaak t .:' 

Wij s cheppen de ~estal t e van he t Tussen. 
Da t Tu s sen ~aa kt de ervarin~ mo; elijk of onmo geli j~ , 
vernm1wt of verru i mt e ns bewust z ijn . 
Imme r s dat tus sen doet u itspraken over : 
r uimte-ni s t r uimte , binne ri- buiten , open-g es l oten . 
licht -donker , j eweg ing-rust , e enheid-vers chei denheid, 
indi vidu g eme ens chap ........•..... 

,I 



WAT IS EIGENLIJK RUIMTE? 
Deze vroege glasvezelskulpturen 
zijn te beschouwen als vormen die 
ruimte innemen en zich in een 
ruirnte bevinden . In deze zaal houdt 
Nauman zich echter bezig met de 
ruimte tusser. bepaalde objekten. 
Hij draait de zaak om: hij benadrukt 
niet de objekten, maar de ruimte er 
tussen, of eronder. Bijvoorbeeld de 
ruimte onder een stoel of de 
ruimte tussen twee kisten. De posi
tieve vorm van het objekt bepaalt 

m, gevorrnd uit de ruimte tussen twee rechthoeki~ doz de negatieve ruimte. · 
1965 ,,_. en op de Omdat deze ruimte tussen de 

. . . 

n1:.m 
~- ·~ ·· 

... _,. .... . ... . - . . . 

• I t t 

dingen in principe naar verschillen
de zijden uitstroomt begrenst 
Nauman deze vorm op een vrij 
willekeurige wijze. 
Nauman geeft hier vorm aan iets 
waar wij ons gewoonlijk niet 

' bewust van zijn en stelt daarmee de 
vraag naar de betekenis van de 
ruimte . 

. . ·. 

3000 jsar [2leden 
naakt~ nen huizen om 
in te wonen net een minimum 
aan D:c:i t eris.al 
om rui~te mobelijk te maken 
om rui~te en leven te omsluiten 

maar ook een huis om in te 
sterven 
met een -:iaxi,::u.n aan ma.teriaal 
om rui:-::te te verdringen 
en o.L~ogelijk te ~aken 
op de r&nd van woestijn en 
vruchtbaar nijltebied 
ontstaan pyr&miden als 
d:-·e:npels tu::;sen 
dood en leven • 
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Leidend t hema vo or het ontwerp va n een c a fe-chant ant 
in Zalt bornm e l wa s ru s t v e r s u s beweging . 

Het ke nme r ke nde van zul k e g el eg e nheden wa s voor m1J 
v a nui t mi jn e r va ring en met de r 6 e li jke g eleg enh ed en , 
het c ont inu verloop van heen en we e r g aande stro~ en 
va n men's en; ik meen z e l f s dat h e t verloop va n dez e 
s t romen van invloed kan zijn op de sfeer in zulke 
g elegenh eden. 
Mijn b eeld kan omschre ven warden al s : 
Ve r ke e r sst romen va n mens en di e elkaar on t moeten, g r oe 
t~B~ die g ewoon willen zien water te doen valt etc, 
met daartuss e n eiL~ndje a v~n ruot, die door geen 
enke le verk eersstro om wordt doorkruist. 

Vorm di ent ~ eg e v en te warden a a n beweg in~ en aan rust 
in die zin dat we b e ide polen zo veelzijdig wog elij k 
kunnen ervaren. · 
Ten opzich te van de z e po len kregen de pl e k k en oak hun , 
plaats binn en b e t g ebeel. • 

B.v 
Hoe kunn e n wij bet ~rvaren van de bewe6 ing ondersteu
nen door bo uwkundig e oplossing en? 
Hoewe l we va ak ortbogonaal b ou wen is de aandacbt bij 
bet betre d e n , verlaten en'verbli j ven van een ruimt e 
diag onaal 6 ericbt en wel .achtereenvo lgen s in verscbib 
lend e rich t ingen. Wij wenden ans bo ofd, ons lichaam, 
onze blik niet schok s g ewijs om 90. Alleen soldaten 
doen dat. 
Toch werke n veel ~eb ou wen dit n atuurlijke aanda cbt s 
en beweg in~s verloop teg en. Er ontstaat een rich tings
conflict. 
Ms n s en bew~; en. Of bij nou zit of staat, hij wendt z~ ~ 
~ijn blik naar iets of iemand toe. 
We kunnen dit ricbtin6 sconf lict oplossen. wanneer we 
de ruimten mee laten ."bewe6 en". 
De romb oederqcbti 0 e vormen van plekken en wanden zijn 
de bouwkundig e consi~uenties biervan. 
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Da t Tussen wil ook zin vo l z1Jn. 
De wEfkellij khe id is n oo it zinvol. 
Dat t u ssen i s een v e r haa l dat v er teld wordt ; het he ef1 
een samenha ng , e en s tijl. · 
Fe i~ en hebben noch he t e en, noch h et ander . 
Mi ss c h i en i s -d e volledi&e werkelij kheid wel a ltijd 
onwaard ig om v~r t e ld te warden, te onzinni ; of t e 
vers chrik kel ij k om on; e r oman tiseerd t e b l ijven. 
Mi s schi en zijn om di e r eden d e d e u r en va n h et Pa ntheo! 
z o ~ r oo t~ d e trapp en ven de ~aya -tempel s z o g ema ak t, 
sproo k j~s v e r te ld ENZ ..... 

Et e n kan zij n je v oe d s e l b i nne n 5 minut en n a ~r b innen 
werken, maa r ge e f mij ma ar h e t brede eikenhau tenta
fel b l a d, wa a r je l a ng me t elkaar ka n d oorzakk en, d e 
ka a r z en, en d e wij n en he t muziek . 

Dq t tu ~sen i s we l licht_het goddeli j k ver ~ og 5n van de 
menE om h ar~on ie t e s cbeppen · tussen h em e n zi j n 
l ee f omg evin5 . 
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Nabij bet centrum van et voornaamste p cm m c s,a · s one ccn 
massieve piramide, nu bekend als El Castillo of de Tempel van 
Kukulcan. Hij verrccs in cen aflopende reeks tcrrasseo en torende 
een vijfentwiotig meter bovcn de omringcnde vlakte uit. Hij 
mat aan de voct vijfenvijftig meter in het vicrkant, en vier brede 
trappen leidden ornhoog naar een prachtige tempel op de top. 
Het ontwerp van bet gebouw is typiscb gei:nspireerd door de Tol
teken, maar de regels van de Maya's omtrcnt de astronomische 
orientatie waren bij de bouw toegepast. Elk van de vier trappen 
had eenennegentig treden; de toevoeging van een verhoogd plat
form op de top maakte een totaal van driehonderd vijfenzestig -
het aantal dagen van bet burgerlijk jaar. De negen tcrrassen wa
ren vcrdeeld in tweeenvijftig vakken, hetgeen overeenkomt met 
bet aantal jaren in de ceremooiele cyclus van de Tolteken-kalendcr; 
en deze terrassen waren op hun beurt door de trappen gescheidcn 
in achttieo onderdelen: bet aantal maanden in bet M:iv,._;,.,.r -

·" 
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aan de ene kant een huis voor meditatie en bezinning 
aan de andere k~nt komen per week 5000 jongeren binnen 
circa 25 meter had men tot besc_hikking voor dit probleem 
er werden stoelen geplaatst in . bet Tussen · 
voor ·de stoelen heetGe het gebied entree 
en daarachter Aira de Silence. 
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11Mens elijk wonen ·is betrokl:en in, een deel van, ontsloten in, het ont·.1ik- . 

:~ k_elin~sproces va n de cultuur: plaats en tijd di~agen in zich cultuurontwi..~~ 
· _: kelir. ,cen v.-aarin sru:ienlevingsvor:-:: en . reflecteren" · , : ' 

' . 
. . -, . ... -~--- ' 

'\ ,, 'r'!,ONEN Ii-I ONZE TIJD? · 
(.' • 11.Ho~?" .... • . 

I , : · 

.. . • ·: i . 
,/ :.·(, I ·• . > 

, '.-, .
1-!Kan inzicht ve:::-kregen 

. ; \ .ving dienen. te , voldoen 
worden in- 'Cle voorw1:tarden --wa ~raan woning- en \'1oonoms;e- · 
en zo ja wao..r moeten ;;:ij van uitgaan?" 

De verwevenheid van arbeid ~n c ezin in h e t gez5nsbedrijf heeft i~ de oecste 
gevallen plaats rno e t en ~aken voor een scheiding tussen gezin en beroep. 
Zolang het bedrijfselement in het 5ezin een bel~ngrijke rol speelt blijven 
de persoonlijke ontplooiingsr::ogeli jkheden der gezinsleden st e rk aan . die 
struktuur gebonden: a l len hebben ~ich te richten op het gerneenschappelijk 
doel. Er is sprake van een zekere eenvornigheid in houcling. 
De scheiding tussen gezin en beroep en &ezin en me t naz:1e de explosieve ont-

. wikkej_ing in de la2.tste 20 j.::.ren hebben aan de gezinnen betere kansen E;egeven 
een eizen individualiteit te ontplooiien. · · · 
Doch hiermee deed ook een verscheidenheid van ge ~ragspatronen en normopvatti~&en 
hun intrede. De eenheid id hierdoor k,·,etsbaarder ge;·1orden. De no:ierne ver
houdingen brengen onzekerheden met zich me e : de spanningen en storingen, deze · · 
begrippen in de ruir:1ste zin cies ,:oorde genoi:µfon, die in d.it co~pJ.ex veld 
van verhoud~ngen zijn opgeda~n dienen thuis opgevan68n te warden. 
De mens ~oet in zij ~ ~oning te z engicht kunne~ vinden. 

,. ,.. 
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Zo-;Jjei !i~t sc!". oollcven var.. Cc :~::.:-. rl e:.'~!l als d~ d.::. ::; ta"ir: v 3.:1 C~ =:at;'·.·roi.l'
b:--e:i s~n l:',c t z.ic!: :..1oe dat i~O.cr va r. !-.en e ?:: ~roo : c-eC.e e ltt?. van ~~ ~ag 
in v ers·c~ill::ncie vclC. ~n ·.:a:1 or..::.e .sa=.e~lcvi:-.g ve :-to~vcn . 
Ja sp.a.t:-.ir.5 e:i en ecotion i:? la s!:o:-inb ;:; n C. ie:1~:i thuis :;:scYa.~,:e::i to .. .-orC.en. 
7eGenover o tatus~~Lst c:1 co~? e t itiee le~en~ dient t e 5~~a~ de cp~ntcid en 

· . .J__ 

J vrijheid v ::-.n thui.3. De =.ooriz.aa;: d e i.:itic:.:e C::.nden "tc v e r ste:-k~n- rel=1tie 
:_, .,.to: :iloec.·.-en,..nten, i t :::;icl: :::;elf ;;ekecrc. zii:i., _x-ela~ie t ot God- coeten in de 
L. ~-:oni:: ;; t ot :ii~d:-W-:.1cing \·;o:r;:en gc:.:r:l.c :i t. 
i ·• De e =e r.lev in .;- le5t je [Cd:-:i,:;sre ,--;els veer ·.•a~ra~n ~e je dient te ilouden cpeat je 
~ do ander~n nie ~ ~~iccie=~• Thuis coe c~9l~senheid zi~~ je van die ~ecira5sre f els 

te onttrekken e:i o::~es:oord bc=if te k uc::.ec ::.ijn. ·· . • 

I Dcz.e ;:-rivacy, b eslote:fr.e id. i:1 vri j hcid- i:. ::,erlijko veilii;b.eid c.ient . in je, 
· ei[;lin ~a:;:er , i,o::.i:l.; e:i bu:. : e:i r-.ii::l: e ac:.n·..-azig te zijn. • _ __ . 
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Z~:i bepaalde 
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· • !:e!l . ?i· o :-iing ca.f. 1:ie~ r~!lo~ie::i z:!..jn. De ~ladcie stale!l cordi:eb~vels va:i e~tl •.;, · · • 
Lake Shore )riv e la~t ~i.?ts =~en -::~: bir.:i.e!'l g=.a'!lC.e is. !>e -' ~ ~::.s wordt oi')~ 
g;e~o=en i:i de ::~5sa. ::et t; ros \·a::2. de wer~:ie=:!!:-s ·;e:-ricb.~e~ ~u!". c-erk zond-e':a 
oors;~o:1~ o! 0:,e: t~ !-:e~:1~::i. Z:- is sr,:-a.ke -:~:-.. e~:1 ono·:er=ichtell~ke , oC.:. _. 
pe~.,soonlijl-::c ....- o=-:i vc'..t:i ar~~i:i. Zij Wo!"-:icr. alz cac!"".i~es i:i :C.~': ;,:-o~~:tft-1 . 
i:rocez or~~~o::e:i. 3ij ::.!. : :i n~. i 234.:35..-:4. ::: :::..~n r,·o:1i!l; iz !!c ::e:1s uni~ 
e:i de expre~si'! d=1a:-"t":!.:l :iie:i4; a ~:!wez!.;: ~e =i~:?. zo·11~:- oaa= bi~-ic:i als n8.i~ 

. buite:i. Zer.. ~es~~wic!l t t e['!:'.: d~ o::p~=-~o--,:.li _: l:e vor~ va:i a:-:'e::..-! Ui de beJ; -~. ... istedi?ic v:i. n toe::~t!~nd e vri.~c ~i~d ci.::>or cic .::l:.it.:::itise::-in~ b:v het ere.:i~ieVe·. ~ 
·e..:t'-c!".t. Lr zal !":.;.:!.?::~ c :-.oc tc:-. =ijn •:oor t.:.ii!lie:•f?u t::1u:.3elc:J., :o1el:ot.:."il 1 ~ · 

· £~d qf vresol:. ~k sle-:h: ::.::s:.ccrc:i. 1:orto::-. "!::i~:- kc:i .;an a.llecn :a:>. :- gef ·_,_-_ 
:voi;,:i.d ·;l:ie!:.i: cn". 

1 · •.. 

:: _;vo~in;: ~:l \10C,:lO~~e7in; 

. _; liJke yo.nr. van arb~i<! en de 

1 · . proce~ .. -

: k ~ ~c~t d~t ~~~~~~ban=heid 
ecr. tec~n·.1icl-:t ku-r:,ie:i. ..-in".cn in de onp•a rsoon- ·• 
anoni:::itcit v,,n ,fo ,·,crk:i-:i::er in hE:t p:-odt:ktie-

, ,-

.·· .. ~,p-:· ... . . • , . 
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':!. us sen nu en stra~E: , tusse!1 m1J en de and er, ~=-a~~t 
mijn ver1eelding een plek; de s ebeelde plek is de 
plaats wa ar deze · polariteit en elkaar ont□oeten,e~ 
tevens de plaats waar teg enstellingen in elkaar sc~i ~! 
.en over te gaan. 

In de gebeelde ; lek zijn deze polariteiten t~ee . 
spieg els die tei enover e l kaar wort en gezet. ~e z ien 
danrin - het beeld van elke spi ~gel in de a~dere spieg eJ 
en die and e re spie~el weerkaatst ~eer in de eerste 
en dit gaat alti j d :-.aar door. In principe ~o:nt a s n di-t 
proces geB eind. Als er wel een ei~d a a n ko~t, dan, 
komt da t omdat de spiegels slecht zijn. 
IL dit beeld is een stad een heel groat h u is en een 
huis een teel kleine stad, is een boom een heel groot 
blad en een blad een klein boom. 
Zoals de wisseling d~r seizo enen, de lente, die ~eer 
komt uit de winter, de dag en de nacht. 
Zij-~ijn alle voelbaar en warden deer mi~ ervar en, 
maar ZlJ zi ~n 0 een ding en die. teg enover elka ar staan. 
Zij vloeien in elkaar over en zij zijn n cc it te sctei
den. I!Il.~e r s op het di e pste punt van de slaap, bez~ nt 
de mori en, imoers h oe dieper"ik"in ~ijzeif ~rasduin, 
hoe meer ik terec:itkom bij vermogens die al].e ;ner.sen 
bezitten, bij vermog ens die· diep menselijt zi~n. 
Tussen mij en de antler, tussen binnen e~ b .iten blijft 
een spanni~g voelbaar, maar de~~ polariteite~ staa~ 
niet op een lijn; het is een soort circulaire s~annins 
waar geen :::e.;in en geen ei::de is. Deze p::lar:. ~e~ 2::-: 

zijn haast willekeurig en. ko~en in elkaar teru~u 
Deze· polariteiten b e vinden zich niet t ? ~enover el ~aar, 
maar bevin den zich op een ci~kel, zomaar, willekeurig. 
Ik doorloop deze cirkel en nu en dan, teen e~ strat s, 
ervaar ik dat ik binnen of buiten ten, of ik ervaar 
beide tegelijk en so~s 6 een van beide. 
In ~ijn e ~va~ing lig t de cirk el besloten, daarbuiten 
is er alleen sprake van binnen en buiten, lic~t e~ 
danker zeals ~ijn hondje dat ~ou srvaren . 
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[k ervaar mi jn milieu als mas saal en ma teloos, steriel 
in uniform, o ngedifferentieerd en vreemd, onh erberg-
1aam en discontinu. 
Want alles is teveel'en te weinig and e rs, teveel en 
;e weinig hetzelfde. 

. 1 . 
~r zijn e en aantal nivellerende tend enzen voelbaa r en 
rooral merkba ar; ong etwijfeld zi j n er hiervoor oorza
:en aan te wijzen. 
~chter het verlangen na~~ het e rvaren van de ondeel 
>aarheid en eenmaligh eid van mijn bestaa n accepte ert 
toch . de tendenzen, noch ·ae o orzaken. 

4 

. I 



raam 
i ·nzicht .. 
uitzicht 
do orzicht 
over~i cht 
verg ezicht 
gezicht 

drem pel 
g rens 
veilig 
ontmoeting 
kus · 
groet 

[) 

-.. 

2 

7 ....... -.-..,..,.,r.-......., __ 

.-.lJ9·r--i ~ ,.,.. 
I_ " . 

-- ' -'.::1r2::I..':r:::r ::i::::c,_:, 

Erzijn zoveel verschillende soorten groen, als de lente zich aankondigt ; 
zoveel, dat het weinig zin heeft te zeggen dat bladeren g roen zijn. 
De eskirno's hebb en 40 wo orden v.oor s neeuw; h et is immers niet voldoende . 
om teg en elkaar te z eggen: het sneeuwt buiten vandaag •.•• 
Er zijn d~rtig woorden voor Jezus van Nazareth: Naaste. Vreemde. Zaad. 
Bron. Bruidegom. We6 . Hoe ks t e en. Lam. Sleutel. Ge r echte. Erood. Woord. 
Stromend Leven d Water •••...•• 
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I fJm.Z r roo m 
1 n,:an,r t:cdroo.m 
Jb,: ;, J 
1 :> tdroom l 
SO. ,t.htn 
£clrn1 ,n1 
7 b u h I 
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q n u o~ 

10 C,n ,., , roo m 
! I t n 1, 1 
12 1,., .... , roo m 
1J ,H1,• 

.... bet scbep pen van 
ontwikke ling komen van 

r. Plan of a conwr,tional Ca/1/o rni.1 tracr house 
. 2, 3. Plans sho::.·i11g -:dzar t::.:o similar houses, 

mod,fied to haz-e thick t::alls, 1111j;h1 be like after 
three or f our yc.1rs of occupancy . l::ach has its 
cum characteristic pa uern of nich,:s, J:,ay 
t:·indows, breal.fast nooks, scats bu:11 i1110 the 
:r:allJ , 1heh-es, closccs1 /(cluing arrantcm~,zts, 
rnnkcn parts of 1hc floo r, raised parts nf the 
c,i/ing 

324 

0Der a long period, climatic conditions caused the 
i orse's habitat to change from soft ground, 12, to 
_ ard, 13. This produced gradual changes in the 

.· shape of the horse's foot, 8, 9, IO, 11. Other parts 
if the horse's body also changed, and with it the 
urall shape. At each stage only the most 
fficf~~ shape survived. Just as the early tool-maker 
oo!...__,.,for the most efficient shape and selected it, 
ature also selects the most efjicient shapes. This 
rocess is known as Natural Selection. 
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Het z o veelzijdig mogelijk waarneembaar maken van een 
geg even door h e t sch e p. en van rela ties met zijn omg eving ••. 
Klooster in Eveux, ~o rbusier . 
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BET BENUTTEN VAN KANSEN . ..... . . .. . . . 
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Boven: aantast1ng van he~ landschap doer stedel,Jke u1tbre1d1ng ; Pu~me rend. Onder : aanpass1ng aan het lancsch~p b•J k le1nschahge u1tbrc. C1 r.g : Brcek 

in Waterland. 
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context 

problem 

solution 

studentenj uizen in een stad 

Som~ig e mensen hebben craas de dru k te cm zich teen 
.. Anderen hebbe :: behoefte aan ';:at rust icc r c:::beYin~ . 

De e er s ten willen en ger. ieten van de le·v·er:dicl: e:.d va::. 
de stad b.v dic h t bij het straatLebe~ren. 
De laatsten 6 even ve el me 2r voorkeur aa~ e ~n ~a~ 
rustiger, beslotener Oiligeving 

Sc~ep keuzeoogeli : kheden in de diverse WlJZen van 
"blootgesteld warden aan de levendi6heid var. de stad 

(wandelrcutes, stedelijke aktiviteiten in de zeer 
nabije omgeving . 
Er zijn studentenhuizen die direkt in contact staan 2e t 
stedelijke aktiviteiten, andere wat minder en so::-.:::1 e 
helemr:.al niet. 
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Ik werd in de z ele~enh eid g es teld een voorlopig . 
ont we rp te ~aken vcor e en gezinsverzori st ers ~pl ei~i~~s 

., schoo l bij ~\· erkt; roe p 4. 
Veel te ~root! Ik had ei ~enlijk moeten we i f eren, caa r 
het aanbod t ete kende in de eers te plaat s f ewoo~ wer~ ; 
and ers za t ik maar te denke~ en te schri j ven en zo~ et s 
tou i k niet lang vol. Daarnaast gaf deze gele~en~eid 
enic e "real i t e itswaarde aan mijn po6 ing en i nzan _en 
te vinden in het vak. __ 
Aan de ene kent waren de vr a ~en: - - -·---
iaaro~ scholen bouwen? Wat betekenen ingangen in ee~ 
school? ~at is de maat s chappelijke functie van het 
onderwijs? Enz •• 
Aan de andere kant waren de vra[ en: 
Hoe wi l je het ~aken? F 1)5,~ perm)? Welke g es preks
proc edures kun je hanteren ? 
En dat alles binnen 5 a 6 maanden! Eeide s o: rten vras ~ 
kon ik niet aan; ik wi s t niet waar te beg innen en 
het einde la6 evenmin i n zicht. 
Beide soorten vrag en horen bij het vak, ware~ ~nlos
make l ijk met elka2r verbo~den; ik kon en wilde ni~ t 
kiezen. De jongens van de Rijksgebcuwendienst had~ en· 
map!:,en vol pri,jzen en xonden precie s ui L e '. :en= :-: v:2.2. r o:-:-. 
ons schooltje een platte koek met een torentje ~o e Et 
worden. En wat maakt bet tenslotte uit of een s chcol
gebouw 2 of 8 lag en hocg is? 

De strategie om het hele vormingsinstituut te split ~en 
iti . hoofdfuncties, nevenfu~cties en subfu~cti es en 
via rel a tiediagramQen (ma t ric es) posities en oa t en 
te bepalen van de diverse ruirnten werd overtuic end 
bekritiseerd doer Jacques Vaasen ( be dankt!) in ''rea~ti 
op din.; en die onduid.e 1 ij k zijn" en Cl-: ris Al ex2nd 2r i;"!. 
"A city is not a tree". 
Er kv2.:n een a.ntwerp vol compro!:liS ;: en in de slect te zi :-~ 
van h e t woord en het was een afga~g, maar in de die ~t e 
werden de bron~en zichtbaar voor dit ve~s!ag. 

,,._ 



Pogingen om "micldels li teratuur en "veldr:erk" vanui t een 'bepaalie 
ideologie- ic cl e maa tschappelij ke funk tie van het ond er,·.-ij s- :r.&a~ 
de bouwkundig e ·1ertaling daarvan te g3.an mislu~c ten ho ~fdza ~:e::.ij '. : 
om een aantal re denen 
- op welke vrage n wil de bouwkundi ge antwoord geven? Je zou vero~de~
stel1en dat deze vragen vo or je t ekentafel warden ge~orpen ~oar de 
agogische disci :~lines. Maar dat kun je rustig vergeten, :.ant dat 
doen zij niet; zij weten niet op welke manier wij hen no~i t t ebben 
en andersom. Orn ·verd.e:c ±e ,;; kooen da.h -: he~ _-_ru;ibac2tclij '. · .concept ve.r. 
het bouwen, ga je zelf naar deze '.' r ~gen zoeken. 
Maar daar is b jna een hele pedagogiestudie voor nodig, want je 
.beschikt niet ove~ het noodzakelijk instrumentarium 'om in dat ago
gische veld je weg te vinden, laat staan de weg terug n2.ar de bo u-;;
kunde. · 
Gevolg hiervan is, dat je gaat "zwerven"; je bent heel kort en h s"e l 
intensief bezig me t een heleboel dingen en korut tot de conclusie 
dat alles m~t all.es te maken h eeft en je durft dan geen li2n op 
papier te zetten, zelfs niet met viltstift. 
- Stel dat je in ataat zou zijn om enkele problemen te for . ulere1: 
(onafhankelijk van het feit of deze problee6omscnrijvingen duide
lijk genoeg zijn om dienst t e doen als diskussieo~jekten tusse~ 
d_e tekening en jou of tussen de betreffende diskussi :.nte:-i), de.n is 
het nog een hele toer om Bouwkundige ;-dingen te bedenken, die een 
antwoord zouden rnoet en zijn op de omschreven probleffien; dit ver
onder2teld il!lmers dat er een be .9aalde verband bestaa-:: tussen boll':;
'rnndige ding en en het schooll e ven ( b. v. klasgroot te en klasvorm. ·:e:·s c:. , 
optima.le werk- en leer condi ties). i~atuurlij 'c is er al tijd ee1, be;,==.a~ 
verband ( h :: t da~ mag niet lekken, mag niet . i:::-,storten), maar ' ,·;a -. r 
haal je de rest vandaan? 

NB 
En als h ~t goed is, dan zal voornoemde relatie tus 2en omschreven 
probleem en bouwkundige "oplossing" zo duidelijk moeten zijn, d3.t 
de betrok~enen (ic inspectrice van onderw~js, bestuur school, dienat! 
daarover kunnen discussieren, im.~ers het tot stand brengen van zo'n 
stukje gebot..avde omgeving 'rnn onmo;elijk het werk zijn van een ~a::'l, 
al menen som,!:ige archi tekten van v,el. 

- de !Jelangrijks-:e factor die zorg dr3.agt voor de misluf: ·~ ing is 
dacht ik deze: Je r::ioet tegelijk?rtijd een soort "hypergevoe:.ig~eid" 
aari de dag leggen (leren zien ~ leren kijken) om te ~eten ~at b.v 
een raar.1 all emaal kan zijn ( zoals de es lei.mo' s die 4.0 ·,.-oorc.en voor 
sneeuw hebt en) en heel helder kum:en den...1<:en, ··:il je jezelf niets 
!"ijsm'::ken en wil je niet verdwalen in !let grate informatie .. oud. 
Slechts .. ein i g lieden verenigen deze eigenschap~en in zich e~ een 
\"',arho:,:fd als ik ··nasn:'_t '.· got any fighting chance" 



I 

' 

.,,-

GD 
rj 

0 OVI:rt A:iCE:::TECT:JUH GOD Elr LIE?DE 

Q OV:2:rt D3 OPZET VAN DIT VERSLAG 

0 OV.Sn QUIST 

Q OVER AFON 

WERELD DIE DE HELDE:-; 1~CDI G HZ~Fl' 

Q OVER. SLEUTELS 

~ Q EJJKELE SLEUTELS •· 

OVE~ VOLLEDIGHEID ZH DUIDELIJK,."3:~ID 

Q Il1LZIDI1\G 

Q 33T FnOEL:S:S-.:.:I VAlI DE CULTUUR 

-·Q OF ZOEK 1{A.AR-HARI,10ITIE , ·. · . . 

Q KRITIZK E11 LOF OP ABrtAHA¼ 11ASLON 

·o KRITIBK El LOF OP CHRIS ALEX~lDER 

Q VCOHEEELD~N 

Q TEE EALLAD OF A SAD YOU?;G MAW 

' 

-·. - .. 

• 



I 

We moeten deze pogingen wagen om een heleboel re denen. 1: we•hebben dat gesprek met die Anderen heel hard nodig. Slechts i ~ 
dat gesprek '.mnnen ,1e een pogins ·.-,agen om de vraag "Op .. elk e vragen 
geven bouwkundige oplossingen antwoord? " te beantwoo:r·den. 
Slechts in dat gesprek kunnen we een paging wagen om de vraag op 
welke wijze wij die Anderen en zij ons !1odig hebben, te bea.::t·,;oc ::- :5.en , 
immers in elek vorm van wetenschap hebcen we elkaar nodig er. •v:.ille r. 
wij elkaar aan. 
2. Ont~ik ke ling in het vak is slechts mogelijk als er disc~s ~ie ~og e
lijk is tuu ::; en doeleinden en me thoden van he t vak. Ifoodzakeli jk vc:J!'-' 
waarde is de be s chikking over een taal, ;;1aarmee wij met el;;:aar ku.'1 .. en 
prat en, waarmee wij kritiek en zelfkritiek kunnen leveren. 
•.-:e moeten verder ko:nen dan "ik zie, . ik zie, wat jij niet ziet''; ·:.-e 
zouden he t vak aanzienlijk verder heJpen · watmeer wij ophouden me t 
bouwkundige _oplossinien te geven voor specifieke situaties. 
J. ·;:anneer :ieze pogin,i en mislu:c ken of wanneer wij, om wat voor re c.eu-: 
dan oo k af :c ien van deze pog inz en, dan rest ons v,aarschi j nlij :< nie : s 
anders dan het ontwerpen in de mystieke sfeer van de Crea~ie t e hcudcn 
of het ontwerpen te verarmen tot een strikt lo[ ische zaak (iets wat 
meestal ne er ~omt op een soort bedrijfsorganisatorisc~e geleding van 
aktiviteiten en de benodigde o~pervlakk en daarvoor me t wel of geen 
Dechanische ventillatie) of en soort compromis s lui~en tussen beite 

· voorgaande alt ernatieven door een 1% regeling of zoiets. 

Ik v;il op punt 3 ·,.at nader ingaan. 
Deze alternatieven hangen als een dreigende walk boven onze afdelinl 
Zij is bezig de afdeling te splitsen in bouwkunde en bouwku.~st, in 
social engineering en bouwtechniek. Bouwkunde en bouwkunst, ratio en 
impuls zijn niet tegenstrijdig, integendeel; zij zijn eerder sy~er6 isc: 
i.n:imers elke ration'alisatie begint bij de impuls, elke wetenschap be
gint bij de kinderlijke verwondering. Het niet rationele is nist 
noodzakelijk erwijs irrationeel, impuls is niet noodzakelijkerwi j s in 
tegenstelling met intelligent oordelen, i ~mers intelligentie is zelf 
een impuls. i'lanneer wij r.:enen daarin een scheiding c3:an te moeten 
brengen, dus techniek - enerzijds en kunst anderzijds, dan doen .. e dat 
omdat we met onszelf . niet bverweg·kunnen, immers ~uns : en techniek 
zijn vergrote projecties van aspecten van .ens menselijke natuur. 
We mogen niet kiezen tussen Narciss en Goldmund, omdat beide arche
typen in ons verenigd zijn en wij beiden een kans moeten geven om 
te bestaan. ·::e moeten zowel onze informatie wetensc;:.appelijk st!''..L-::t:.:.
reren (door begrippen en relaties tussen begrippen te omschrijven en 
een begrip heeft betre k% ing op he t gemeenschappelijke in het o;sr.
schijnlijk verschillende) acc epterend de beperkingen daarin en :e;e-
lijkertijd blijven geloven in onze eigen absurde logica. . ~ 

In- de p~aktijk wordt architectuur opgevat als "esthetische ver::raaiin6 
"slagroom op de taart", meer,rnardes waarop je bij eventueel gelc.ge
brek zou kunnen bezuinigen, .. ant architectuur is duur. 

, .. 



Als je haar als esthetische verfraaiing opvat, dan wel, want daar 
kunneh we ook zonder . Duur is synoniem met "teveel econorr: isc :-_e o:~~e::-s 
voor het a angeboden _;:;rodukt". :.:ilieubeheer is oo:k duur! '/e el ::: e;::se:.. 
zijn niet bereid om 450 gulden per maand voor een flat neer te t e lle~ 
echter wel voor de B~~, die voor de deur staat. ~et hangt ~r maar va~
af waar we de prioriteiten leggen m.a.~ het han~ t af van de wijze ~aar
op wij de noodzakelij'.-<heid van het aan6eboden produkt waarc.er.en. 

Creativi~eit- opgevat als het vermogen van de mens om telkens weer 
opnieuw wanneer dat nodig is relaties t~ leggen met zijn o~ge ving- is 
niet voorbehouden aan een bep aalde elite, al menen so~rnige arc~it ec:~~: 
bladen van wel. 
Vaak wordt de Creatie, de goddelijke inspiratievonk gebrui ~t als een 
soort academische terreur; om veri;arring en onzekerheid te verbergen 
doet men alsof het over iets gaat waarover !!ien niet kan spre1.:en 
(of er ontstaat een vakjargon tussen gelijkgerichte wapenbroed ers die 
menen elkaars golflengte te kunnen pak}:en) 
De schoolstraat, de kantoortuin, de traite d'union, de socio-ruinte; 
zouden eens niet veel meer kt..nnen zijn can stijlbloempjes en gczel
schat15pelletjes voor mensen, die niet •:,eten wat zij bedoelen; het ~:a..'1 
dan erg overtuigend klinken om dat wat iedereen al weet te vertalen · 
in latinismen en met empirisc·he geievens te staven of erg soci aal :::s-

- wogen aandoen om je eigen vormgeverswellust te kapselen in uitsprak en 
als " 2.anleidingen geven in gebou.:en opda t mer.3en h..Jl eigen omgevin!<j e 
naar aard en voorkeur kunnen inric~ten. 
Ik erken cat er zoi , ts bestaat als Creatie, maar als je niet !<an ver
tellen waar je begonnen bent en waar geeindigd, dan kan nienand j e 
helpen. Slechts in de doorzic'.:tig~eid en duidelij kheid van je r::ani er 
van werken kunnen mensen je helpen om verder te ~omen. 

UB. 
Ik haast mij te zeg~en, d9.t ik pas over 8:) jaar zal begrijpen ·.-;at 
i '- hierboven allemaal zit op te schrij ven. 
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~1Jn ervarin~ behoor t tot rn1Jn individucle ~erke
~ijkheid; dez e werkelijkheid is ondeeltaar en u n iek. 
Zij is een-rr.alig; ncoi t eerd er e1~ nooi t m.eer zal zij 
op dezelfd e wij ~e ge s chiederr. 
De bron van de ervaring is het feit dat ik er ben; 
rnijn zijn is mijn erva ren. Ll ijn ervaringen houden o p 
te bestaan enkel en alleen als ik dood ben. 
Elke politie ke, religieuze of ideologische overtui6 in6 
accepteer ik als le~itiem, wanneer zij d e gelo~terde 
levens ervaring als g rond hebb eri. Elk · ander re~el , 
b : schouw i k als vervreemding van mijn ei~en be s taan, 
want be 6 rijpen kan iedereen elkaar, verklaren kan 
ieder enkel zichzelf. 

Echt e r el k e individuele werk elijkt eid v 2rliest zijn 
waarde wannecr wij niet in staat zijn deze i n d i vid~ele 
werkelij kh eid op de een of andere wijze ever te breng 
en. iiet is niet vcldoen de era te ze6 gen: ik ervaar he t 
zus en jij zo, of i k d enk er zo over en jij zus. 
Zeker in o.:::is vak kunnen wij deze luxe nict per::iit t eren . 

Wij moeten onze individue!e-werkelijkheid o pe nbre k en. 
raar mijn overtuib ing kan dit enkel ; eschie d en als 
wij in staat zijn onze ervaring t e l aten zie '.~ i:i de 
geestelijke betekenis van en voor de wijze waarcp wij 
met dingen, in dit g eval or.s vak , bezig zi~n. 
~lechts op dit abstractieniveau kan iemand anders ~ct 
mij rnijn e ~varin~ en dele=. Op dit abst r atti eniveau 
ontstaan de ~emeenschap J elijke werkelijkh eden. 

De strategie van de ervaring heeft dan tot dcel 
volledi6 1:eid .. 
Het openbre ke~ van de ervaring heeft dan tct dcel 
duidelijkbeid. 
Er moet erbens ver weg een moment, een reeks flitsen 
van morr.enten :::isschi en, een topervarir:g mis.:.:c :~ ie::, 
zijn, waari~ de erva~ing zowel volledie als d~idel~:~ 
is. 
Dat is mijn hocgste waarde. 
Dat moet de uiteindelijke resultaat zijn van de 
Po6 ing. 
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Vianneer we· ons afvragen op wclke vragen bouwkundige oplossin,:;er. 
een' ant\'IOord rnoet en zijn, c.an r es t ons niets and.e!'S dan c.e \·;er:-:eli.: ::
heid om ons heen te besc:---i ouwen in de hoop deze verbor gen vragen t e 
vinden. 
\'\'anneer . .,,e de werkeli jkheid- d.e gebo..1wde omgeving !net de :7iens daar j_!! 
als vormende kr a~l-it - proberen te beschouwen dan doen we di t doo :::-· ee:: 
ma~ier van kijken- (e e:1 model, een theorie e.d). Een model, een'the otie 
zij geven alle een gestrt:.ktureerde kijk op cie r,erkelij kheid. _ _ 
Deze strukturen bestaan niet in zichzelf, maar zijn een s ::u;:ienstel van 
de waarneming van strukturen en de struktuur van de waerneming zelf. 
B.v een in verschillende opzichten no gal succesvolle relatie tusse~ 
een gestruktureerde kijk op de werk elijkheid en de werkelijkheid zel: 
vinden we in de moderne wetenschappen. 
Een van de begi~:woorwaarden om overzicht, inzicht, doorzicht en uitzicht 
te krijgen op de werkelijkheid, is een manier van kijken, aangepas t a:o..-ri 
de aard van de probl emen, die wij menen te moeten ontdekken. , 

~en manier van kijken en het probleem van de cultuur1 

F~ndamenteel voor h e t mcnselijk bestaanis, dat de □ens is opgestegen 
uit het dierenrijk, dat hij zich losge~aakt heeft uit de ihstinctieve 
aanpassi~~, dat hij boven de natuur is opgestegen, hoewel hij nooit 
geheel van haar loskomt; hij blijft deel van de natuur. D8 En.:;el net 
het;. vlammend zwaard 'Verspert :1em de weg als hij terug zou will en 
(het paradijsverhaal in Genesis). Hij zal moeten trachter. ceh niem-:e 
menselijke harmonie te vinden in plaats van de voor-mens el ijke t.armo!;_ie 
die reddeloos verloren is gegaan. 
Bij zi~n geboorte is de mens (zowel de mertsheid in haar geheel als ie
dere indi vi due le me!!s) geworpen ui,t een toe stand, \--Waa~in "- all es _-P-ven 
vastlag als de instincten in de open ~uimte der onbepaaldheid, der 
onzekerheid. Zekerheid bestaat voor hem slechts nog ten aanzie~ var.. het 
verleden; hij is er, hij had niet de keuze tussen er te zij~ of er niet 
t~ zijn. Hij is zich bewust van zichzelf. 
Met betrekXing tot de toekomst heerst nog.slechts de zekerheid van de 
dood. 
Maar hij is niet alleen; hij is met rede begaafd. 
P.ij kan telkens weer wari_ncer dat nodig is opnieu·.v relaties le6e;e:i met 
ijn omgeving- "the hmnan animal does :iot,like the tear, gro·u hi.::.sel1, 
a-po!ar ~oat in order to adapt hL~self, after many gener~tions to the 
Artie. He learns to sew himself a coat and put up a snowho~se"-
Hij is leven dat ·,an zichzclf bev.ust is •••• 
Van zijn medemensen, van zij n verleden, van zijn toekomst. 
Deze bewustheid dat hij zelf een verenkeld wezen is, dit weet hebben 
van zijn ei:::;en korte levenspanne, van he: feit dat hij buite~ zijn ·;;il 
is geboren en zal st~rven, zijn hulpeloosheid tegenover de krachten 
van de natuur, het besef van zijn eenza2mheid en isolement- "l2t r.1e 
dovm in your dreams and I' 11 be in yours- di t. all es heeft tot gevoJ.g 
dat hij ingrijpt in zijn fysieke als psychische leefomgeving. P.ij zou 

f: 



wa-?..nz innig worde:1, wanneer hi ~ ~d '=t o p de een of ande:,e rJ3.ni er eer.. z0i.;_ 
warden ~et ziin me~e~ens en zijn o~se ving . 

lJV 
c=-1 

Als :1ij absoluut fa::,. l t in h e ~- bereiken van di t doel, wor :l t hi,j r:a'=.nz:_~ig. 
Daarin xan ?lij de panL, che angst voor volslagen vervreemdir.g s l e~h ts ove :..~ -
wi n.nen door z ich zo ra-:licaal t erug . te t r e'.<ken ui: de wcrkelij kheid, tot:'.n: ::.::: 
gevoel van to tale vervree!Ilding met d.e wercld --waarvan hij gesch eiden wa~ :is 
verdwenen; hij v ervang t deze wereld met een volledig nieuwe door hem gecon-
stru , erde wereld~ -
De mens van alle tijden en plaatsen en in alle culturen, wordt voor de oplos sing 
van 1en en hetzelfde probleem gesteld: 
De vraaE hoe hij verel, iging brn vinden, in harmonische relatie kan leven, met 
zij~ medemensen en zijn omgeving. 

' 
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ender arct isch ijs, pold erve en, oceanen en zandgolven van de 

sahara , overal is de aardkorst dezelfde 

het milieu 
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verloren water, 

.,.: .. .. ;. _ ~-
_,: ~ ~ 

een delta van rivieren die geen van alle de ~ec bereikten 

die honderdduizenden jaren geleden diepe canyons en brede 

~eddingen schuurden 
zand en stof makend van bergen en pla teaus 

verdampend in wijde moerassen 

verdrogend na het !]luviaal 
onderwaterwereld in een wereld zonder water. 

' 
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2 
maar nergens is het aardoppervlak meer de korst van een planeet, 

dan waar geen wale~ is . 
nergens is minder wat er dan in de 8 000 000 km 2 sahara 

een werelddeel, leeg en stil. zo stil dat het hoorbaar is 

waar het opdraaien van een horloge geen zin heeft en 

<" . het enige wat noodza kelijk is , is blijven ademen. 

5 

zand en stof, meegenomen door de wind maakten een bodem vrij 

verrijkt met versteende monumenten van flora en fauna 

die in die dode wereld een onwezenlijk verhaal proberen te 
vertellen 

van vruchtbaarheid 

.. 

), -. ..~ .. ....___ · -✓ • 
• . ,. ~-. • .A' ••. 

3 
hittetrillingen van de dag verkorten de ruimte tot ccn klein ei land 

de scherpe ijzige nacht maakt de ruimte wijder dan eindeloos 

die contrasten geven de aarde een ander aanzien 

ontstaan door erosie op de periferie van dag en nacht. 

nagepolijst door stofdeel tjes van de wind . 

lch und Du, ... 

6 
en leven 

de geometrisch exacte rechthoeken, driehoeken, 

trapezia , cirkels , ovalen en amandelvormen die de bodem 

van deze a-geometrische wereld bedekken, zijn niet gegroeid 

maar gemaakt 

' 

door de uitvinder van de belangrijkste reeks van alle ontdekkingen 
gereedschap. 

dat moest er zijn voordat de mens ken denken aan het maken 

van iets 
iets 
dat meer was dan 

enkel bruikbaar. 
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een beendroge va l lei , aan de rand van een plate au met 
vol oud w;it er. 

in die rand een diepe put , tot de watcrnap 

op kniehoogte in dat waterniveau een tunnel in de richting van 
de valle i, 10 me te r ver. 

daarvandaan een tweede put voo r het inb rengen van lucht, en het 

ophij sen van ui tgehakte aarde in mandjes . 

en zo verder, tunnel-put, tunnel-put 

zo lang tot tunn el met water in de valleiglooiing naa r buiten komt 
foggara 

7000 km foggaru in de tou at oa,en groep 

7000 km onvoorstel bare mensen inspanning om ecn klein stukje van 

die mateloze onvruchtbaarh eid brµ ikbaar le maken. 
bruikbaarl 

de mens in de door hem gemaakte 
omgeving 

8 
pijnlijk zorgvuldig word! het met zoveel moeite verkregen water 
verdeeld over uit schoonheid ontwakende bodem . 

pijnlijk zorgvuldig is een pijnl ijk functioneel verdcelsysteem met 
de hand in de leembodem gestreken. 

niet alleen gestreken, maar oak gestreeld 

door handen die wisten wat de waarde van water 

wie daar het !even liefheeft heeft water lief 

gestreken, bovend ien gestreeld 

bruikbaar 

meer dan bruikbaarl 

9 

leven is. 

zo leven mensen op kleine plekjes woestijn waar water aan het 

oppervlak komt door een verzinking naar het bodemwater, een 

onderaardse stroming ergens vrijkomt, of water word! gehaald 

door foggara 's of afschuwelijk diepe putten waar dag en nacht 

mensen met kamelen in de weer zijn om leren waterzakken op te 

hijsen. 

geisoleerd , meer dan op een eiland . 

geisoleerd in de ruimte 

en in de tijd 

die daar stil bleef staan , omdat er niets meer was dan het 

minimale dat leven mogelijk maakt. 

en dat soms nog niet eens 

·•r: 
. . ' . .' . .( . ,. 

' . 
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dat minimale is water en leem 

cen combinal :c die gemodelleerd 

groeien. 
kan warden en waarop iets kan 

dezclfde comb inatie voor onderdak en voedsel 

wat daar groeit is in de cerste pl aa ts de· dadelpalm, die ieder 

naj aa r grote trossen zoete vruchten voortbrengt, hoofdvoedsel van 

de oasebewoners. 

de dadelpitten vormen veevoer in goede oude tijden, en mensenvoer 
in slechte. 

de vers ·getapte palmenmelk vormt een krachti ge verfrissing . 

het vezelige ' lif' dat bij de aanzet van de takk en groeit kan 

tot touw wordcn gevlochten 

de takken dienen als wapening tussen de dakbalkjes, brandhout 

wandelstokken voor oude mannen, heiningen 

de bladeren kunnen worden gevlochten to t hoeden, manden, matten, 

waaiers, speelgoed, en kunnen dienen als wapening voor de ' toub ', 

lemen blokken die in een vorm worden gestort en in de zon 

gedroogd. 

met die 'toub' wordt gebouwd, de blokken worden in de natte 

leem tot muren gevleid. 

oude palmstammen worden in kwarten ges pleten en doen dienst als 

balken over die muren, waarover ;ialmta kke n worden gelegd en 

daarna een Jaagje bladeren, dat word! afgedekt met een dikke 

laag Jeem. 

daarboven worden de muren nog een stukje doorgetrokken om l\et 

dak bewoonbaar te maken 

en beslaapbaar, op zoele nachten wanneer het binnen te bcnauwd is. 

het bouwen met toub is zo eenvoudig dat icdereen zijn eigen huis 

kan bouwen, en precies _zoals hij dat nodig heeft 

buiten de palmtuinen is grond in overvloed, miljoenen vier kan tc 

kilometers, ze kosten niets . 

ondanks deze vrijheid is een oasedorp verre van wanordelijk, 

heeft het een duidelijke en meestal aangenaam rustige structuur 

vaak zelfs een atmosfeer om jaloers op te zijn 

structuur en atmosfeer, ondanks een minimum 

waarschijnlijk meer dank zij dat minimum. 

dank zij ballastloze natuurlijkheid . 

een aantal factoren maken dat het groeit zoals het groeit. 

de palmtuinen en de watergoten moeten bercikbaar zijn, collectief 

zijn er opslagpla atsen en verdedigingswerken nodig . 

onmi~baar is de souq, de markt, forum van het oasedorp. 

communicatie, recreatic en integrat ie vervullen daar een belangrijker 

rol dan uitwisseling van goederen. 
het is er altijd zo druk dat het pleintje zelf amper te zien is 

behalve heel vroeg in de morgen, wanneer de restaurateur zijn 

theespulletjes bu itenzet, onder de arciiden die het pleintje omringen. 
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de muez zin die driema~I daags oproept tot het gebed, bereikt 

hier de men sen 

het is de mo skce van sidi aissa , sidi tidjani. sidi brahim of een 

andcre sidi, die roem en hcilighcid verwierf in het gebied toen 

hij eeuwen geledcn stervend van dorst met zijn vuist op de bode·m 

sloeg , waardoor de bron ging stromen die nu nog de oase vormt 
of iets anders 

een koubba ergens tussen, of buiten de muren van het dorp 

toont de plaats waar de heiligc onsterfelijk werd . 

p 

!1 

14 
altijd zijn er kindertjes die stil kunnen luisteren naar dat oude 

V:!rhaal van de grote sidi 

en andere verhalen 

van djenoun, de geesten die in de bergen !even 

waarvoor je erg moet oppassen 

en van djeha, de wijze grapjas 

geimiteerd in talloze spelle t jes 

en zelfgemaakte speelgoedjes van palmtak , gevlochten blad, klei, 

vodjes of door de zon verharde en voikomen gesteriliseerde 

kameelkeutels, minstens even goed als dinky toys. 
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het minimale dat !even mogelijk maakt is op het matmataplateau 

niet te vinden 

leem is er in ov ervloed, het bedekt het plateau met een tientallen 
meters dikk_e laag 

maar er is hclemaal geen water diep in de bodem, geen druppel. 
loch !even er mcnsen 

bij grate lcmen putten , die een ecns in jaren voorkomende 

stortbui meet vullen 

voor jaren en jaren tot de volgende bui. 

te kostb aar water om leem aan te mengen voor het bouwen 

geen bomen· of struiken voor het vlechten van een hut 

enige mogel ijkheid , het uithakken van holen in harde lecmbodem 

zo sparen de matmata hun woonsteden uit materiaal wa zrmee zij 

zouden kunnen bou wen als er genocg water was 

maar of zij ooit gebouwd zouden hebben, wanneer er water was 

geweest valt le be tw ijfelen 

een beter huis dan een matmataholwoning is in di! klimaat moeilijk 

le vinden 

het centrum vormt een geweldige negatieve kubus van 1 O tot 12 

meter langs alle zijden, de patio, de buitenruimte binnen met een 
vierkant diepblauw hemelplafond. 

vandaar gaat cen smallc flauw oplopende gang de aardwand in, 

met halverwege een flinke verwijding, de stal. 

dan gaat de gang verder omhoog om tenslotte in een talud aan 

he! oppervlak uit le komen . 

vlak naast de uitgang is de diepe waterput , waar een systeem , 

van gootjes op al komt, dat de omgeving tijdens een bui volledig 

aftapt. 

in de wanden random de patio zijn naar behoefte, de werk-, woon-, 

onlvang-, kook- en slaapruimlen ui tgehakt 

de wanden gaan in ge welven over, de hoeken zijn rand 

de elementen in de ruimten, banken en verhogingen zijn ineens 

bij het uilhakken gespaard 

andere elementen , kastnissen, stookhoeken zijn uitgehakt. 

organische sculpluren 

soms gaat een verbindingsgang naar een werkplaats waar 

monoliete kolommen zijn blijven slaan om de grotere overspanning 

le steunen, soms gaat een verbind ir.gsgang naar de patio van oma 

elke ruimle heeft een dek van minstens 7 meter aarde , is daardocr 

keeler dan elke gebouwde ruimte in de sahara. 

het deurtje tussen patio en eel wordt gebruikt als 

temperaluurreg e la ar. 
de patio . volledig in de luwte van de zandstormen, is de grandioze 

drempel tussen pure heslotenheid en eindeloze ruimte 
waar aisha in de schaduw kruiden maalt bij de keukennis waar een 

vuurtje flikkert 
terwijl opa uit een gaatje komt om de gasten te begroeten en de 

rituele thee le zetten, zeals dat bij een gastvrij volk behoort. 
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een gaslvrij volk dal lecft op een pick waar nict tc Jc·, cn vall 
en de gas! na de riluele thee ecn welverzorgd maal kan aanbieden 

dank zij de jongeren uil de stam, die in de woestijnvlakle ender 
he! matmalap la teau putten boord en naar he! 60 meter diepe 

walernive au, waarui l kamelen dag en nachl guerba 's water 
ornhooglrekken 

en luinen zijn aangclegd, vruchlbaar gemaakl door het net van 

seguia's (irrigali ey ooljes) waar de rnannen de hele dag in de 

weer zijn me! opencn en afdammen om elk gootje per dag een 
scheutje waler le geven. 

de cogs! moest beschermd warden legen hongerige nomaden 

de werkers in de tuinen en de verdedigers van de cogs! moes:en 
wonen 

iels hout was ei- we!, maar iedere gevelde palm belekent minder 

dadels, minder schaduw, minder cogs!. 

haul was er dus niet. 

wel waler. 

de enige mogelijkheid was bouwen me! natte leem, oak de 

overspanningen, oorzaak van de ghorfa, de lemen eel met een 

lemen tongewelf. 

zo werd de ene ghorfa naast de andere gebouwd rand de markt , 

en werd naderhand ghorfa op ghorfa gestapeld om de woonkern 

niet le groat en verdedigbaar te houden. 

de loegangsdeurljes naar binnen gerichl, de buitenwanden gesloten 

als een veslingmuur. 

de hogere cellen zijn vooraadruimten, bereikbaar via uitgebouwde 

lemen trapjes en overstapjes. 

naast elk deurtje zit een sleulelgat, waardoor de arm naar binnen 

moet warden ges token om de grole houten sleutel in he! houlen 

klavierslot te krijgen dat alleen op die sleutel past. , 

de interieurs van de gebouwde wooncellen lijken als twee druppels 

water op de uitgehakte van he! plateau 

de behoefte is dezelfde 

alleen de methode is anders . 
op de souq, de gemeenschappelijke openlucht-woonkamer van deze. 

door afzondering van de slam gevormde familie, warden de 

karavanen opgeladen om voedsel te brengen naar de holendorpen 

op het verre plateau. 

plantaardig voedsel 
maar in een behoorlijke couscous of loubiasoep moet vlees 

vee is op het '11atmataplateau niet te houden 
behalve enkele noodzakelijke lastdieren, die mee moeten drir.ken 

uit de put waarin arnper water voor de mensen is. 

.·. ~•-.:-a_""': _:· ·.-:~.··.~.-1::~~~r·~f'l!N* 
-· t ~ 
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) zo !even in de grote woestijn mensen 

in-op-boven-of zwervend over de aarde 

holbewoners, stapelbewoners, nomaden. 

een horloge, telefoon of krant kan ze niet 
nerveus maken 
nog niet 

stoelen zijn er niet 

zijn er ook niet nodig 

want als je eraan gewend bent zit het 

nergens beter dan op een matje of gewoon 
op de grond. 

hebben wij dat vergeten? 
of nog niet? 

.! 

r ' 

21, 22 

daarom nomadiseren ande re groepen uit de stam naar de oa sen 

en s.:ivannen van he t noorden om het vee in !eve n te houden , en 

andere tekorten aan te vullen. 

hun huis is de ten:, hun dorp het kamp. 

want altijd gaan ze in groepen. 

de tenten, 7 tot 9 meter lang en ongeveer 3 meter bre ed·, zijn 

gemaakt van aan elkaar genaaide zel fg eweven wollen b,anen, 

gespannen ove r een hoofdpaal, 2 secondaire en 8 ter tiaire s:okken. 

het doek b'li jft ov cral van de grond, de open ingen warden me t 

de bagage dichtgestopt. 

wanneer een zandstorm op komst is, nemen ze de bagage we g en 

kan het zand ender de tent doorwaaien, zodat de tent geen zan dduin 

word!. 

het afbreken of het opbouwen van een kamp, is werk van een 

kwartier . 

gewo on tewe rk . 

de situering va n·de tenten ten opzichte van de zon en van elkaar 

is steeds dezelfde. 

ook gewoontewerk 

maar dat niet alleen, wa nt het heeft we! iets te betekenen dat 

sedent airen noodgedwongen moeten zwerven . 
een kamp dat, waar dan ook, er altijd gelijk uitzie t, maa kt een 

thuis 

ecn stab iel, mobiel dorp . 

f . 
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\'irumeE.r we nu ce mens volgen in zijn geschiedenis en op de vers chillcnc. 
plekken waa r hij in h e t bestaan is verschenen, ons ervan ber:u;:;t · 'c0 

zijn dat wij zoeken naar h e t gemeens cappelijke in het ogcnschij nlij~ 
verschillende , dan zien wij dat elke succesvolle strijd om net bestaan 
resulteert in een best aanswijze~ 
1::ij beschouwe n can de bevolkingsgroep, welke in het door han.r seo:-c:u
peerde gebied, streeft naar instundh :::.. uding en vermeerdcring en ze l:::~ 
bevestiging en tot da t doel vormen -van voortbrenging toe past; die a2.?,
gepast zijn aan enerzijds de in h e t ~oongebied g eleeen mogelij Kneden 
en anderzijds net uitvloeisel zijn van net geestelijk niveuu vu:. ~s 
okkuperende groep, die deze vormen van voortbrenging hanteert. 
In voornoemde formulering zijn vert egenwoordigd: 
De natuur, die door de gesteldheid van net woongebied, dat wat bodem 
klimaat etc, min of meer gunEtige voorwaarden kan bieden voor de o p
bouw v.a.n een bestaanswijze door de ok ~uperende groep en 
de door de groep ont wi kk elde complex van tecnnieken, deels van ma teri e: 
aard ( ci viel technische nandelingen zeals dij ken, we gen, landaam:i1:.~, inf; 
etc, cultuurtecnnische handelingen zoals landbouw, bosbouw, vis ser::.j 
natuurtechniscne handelingen zoals conservatie), deel.s in de vorn: van 
sociaal-organisatoris che tecnnieken (staat, r elig ie, onderwijs, g~ zin ) 
die in de ge daante van instellingen in de menseli~ke aktiviteiten 
werkzaam zijn, ,·✓aarover deze groep in verscnillende staC:. ia van ol(kupa
tie beschikt. 
li: et Vidal de la Blache kunnen vdj c.an bestaansv:ij ze omschrijven als 
response van de mens op zijn aanv,e zi gheid hier op aarde in zijn stre
ven nanr instand.houding, vermeerdering en zelfbevestiging. 

De vestigingsproces s en (liever can aanpassingsprocessen) die d~ars 
door misluk;dng en succes geleidelij1c·· vorm geven aan een bestaE-ns
wijze, leiden uiteindelijk tot een systeem van stauda~rdsituaties 
E.T. Hall heeft in zijn " The Silent Language"Lfeen aantal prirr.ary 
message systems beschreven waarmee e en cul tuur gekarakteriseerc. .i<c:...'1 

worden (volledigheidsnalve voeg ik hier zijn "Map of Culture'' toe). 
In "Patterns of Culture" van R. Benedict5 \·;orden deze cor.,munica tie
elementen Patterns genoemd. Ik noem ze een systeel:'.l van standaardsi tua
ties- een samenhangend geneel van zeden, waarden, gewoonten etc, y;ae..r
binnen bepaalde rolmogelijkheden en dus gedragsKeuzes voor individu 
en gemeenschap omschr~ven zijn, tezamen met net rui.I!ltelijk decor dat 
nodie is om die rollen mogelijk te ma.ken, te ondersteunen en geloo!'
waardig te maxen. 

Een nomadenstam als de Clenchu's, een volkje dat in zijn levensonder
houd voorziet door net verzamelen en jagen, kent nog geen arbeids
verdeling en is aangewezen op de actieve mede,·ier1<ing van elk stcnlid. 

·- f.'aar iedereen hetzelfde v,erk doet en dezelfde mate van verant,..,oordel i.:~ 
neid draagt, waar men voortdurend onder-.-. eg is en er bijna eeen ei€en
dommen bestaan c. ie bezeten zouden kunnen ,·,orcen, waar men volledi 5 
e.ange·,,;zen is op het kleine groepj e waartoe men benoort, c.aar · .. e,d hc:t 
gecn verwond ~rine te noren dat in de moraaL de nadruk valt op vriende
lijkneid, vreedzame cooperatie en de vrijheid Vc.'Jl de enKeling. 

•, 
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\','anneer een volk echter een vaste .,..,oonplaats gaat zoeken, lar..d 5a2.-c 
bebouwen, en arbeidsvercteling nodig wordt, particulier ei ~e r. ~o□ on t
staat, niet 1ederee n dezelfde verantwoor : elijkheid dra~gt, coordina t ie 
van de ,,erkzaamne cen noodzakelijk bl1jkt, d2.n is de bi~r.a onbe pe:r:-:te 
vrijneid van de en%el1ng niet meer volte houden. Rechten en ~lic~t er. 
moeten dan geformule erd en vastgelegd warden. 

0e Famenleving, ontstaan en bepaald door menselijke activiteit ge
durende eeneraties, resulterend in een systeem van standaardsit~a~~es 
gaat dan een eig en leven leiden en bepaalt op naar b8urt de ge drags
keuzes, de voorstellingsv,ereld, de idealen en het denken van de indi-6 . 
vidu. 
r-~u is die samennang van zeden, gewoonten, waa.rden, c:.oeleinden etc, 
niet zo statisch als bovenstaancle besch:rijving doet vermoec.en, .-:ant 
hoewel ie -:' ere cultuur een zekere samennang vertoont tussen naar data 
treden er toch r egelmatig conflicten op b.v tussen godsdienstic e, 
economische en ideolog iscne ~oeleinden. (vergelijk b.v abortus, eutna
nasie, doelstellingen van een bedrijf, vorm en·innoud van ons onde~
wijs). Het komt er dan op aan r..1euwe situaties te creeren tencinde de 
mensen zelf de Kans te geven net conflict op te lossen, imr:l e rs de 
mens beschikt enKel over die s1tuaties die de cultuur nem aru1b1edt. 

Yroberen we nu zo'n conflict te beschrijven. 

lo 
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·: anneer we de gegeven voorbeelden beschom·,en, dan moeten \·:e erKe:->.nen-
teecnwoordig in steed s bred~ re Kringen erKend~ dater iets ontbree~~ 
aan OHZe ge::iou-. :en en onze steden. Dit manco neeft in de loop der : ijc. 
talrijke benami ngen gein:egen a.ls "leefba3.I'heid", "vervreemding", ''o:-aec2:: 
"onJ1erbergzaam" etc. Je !{unt je daar niet van af mai<en door dit ::us 
"romantische gevoelens naar vroeger" of starre gehecntheid aan ne: 
tradi tionele" of als "v,elig tierende_ "kijk-naar-e.e-primi tieve-cu.l turen
manie'' te bestempelen. Je eigen ervaringen verbieden dat en ~ ~2rnaast 
zijn door talrijke 11.eden ui t de meest ui teenlopende disciplines over.
tuigcnd bewijsmateriaal geleverd tFanning-rapport, Trimbos, t,lit s ci:er
licn en ga maar door) 
Binnen onze gelederen wordt de striJd het hevigst gevoerd. 
Chris Alexan de r heeft in zijn "A city is not a tree"1overtuigend en 
leesbaar kritiek t;eleverct op de wijze waarop tegenwoordig gebouwen en 
steden ontworpen worden teen erfenis van het Ciam-congres in Atnene) 
Vele ontwerpers die dit werK vlucntig doorgebladerd nebben, nebben 
toen allerlei aktiviteiten over de pleKken van de stad gegooid, ge~er.gd 
geroerd en tenslotte gaar gekooKt in nele s.l:umne rasteroplossinGen 
onder net uitspreken van toverformules als integratie, verweving en 
nog meer vqn die sti~lbloempjes.8 ttabraken zeg t in "J,,ap !-loot Mies": ·:,e moeten ophouden met wonin,:::; en te 
v1illen bouwen, v:ant een · woning is geen ding r:at we !<unnen ma:<en of 
ontv,erpen; een woning is net resul taat van ee·n huisvestingsproces" 
?,laar v;at bete :( ent da t proces dan':' Betekent dat, da t de mens en van tij d 
tot tijd een ander benang en een eetkeuken willen nebben of dat de 
plaats van ons deurknop zicn wijzigt omdat kleuters opcroeien or.••• ·t 

Beschouwen we in de gegeven voorbeelden de ordenende principes die 
geleid nebben tot de ruimtelijke verschi,inine;svor:n van de gebot.:::.:de 
omgeving waaraan wij predikaten als lee1baarheid, nat:mrlijke :i.armoni€: 
e. d menen te moet en aanplaKt en, dan komen v,e in terecnt in de biologisc:: 
verankerde beno eften, · die ·deze bouwimndigc oplossingen noodzakelijK 
.nebben gemaaKt. Niet meer, maar ook niet minder. 
In een 1.angdurig "trial and error"-proces zijn alle niet levensvatb2.re -· 
oplossingen- oplossin6en die niet voldeden aan socia1.e, economisc'"e 2n 
technologiscne overwegingen- verdwenen. Dit proces- vergeli j kba~r met 
Natuurlijke Selectie- levert resultaten af, die functioneel zijn~op 
dezelfde wijze als de v~rschijnine;svorm van planten en dieren lplc.nten 

-en dieren moesten er weJ. zo uitzien anders waren ze er niet meerJ 
De draden tussen aktivitei~en, die ondernoemn werden om de meest pri
maire levensbehoeften te bevredigen, en net ruimtelijk decor dat nodig 
is om die aKtiviteiten te ondersteunen c.q mogelijk te maKen, zijn de 
draden die wij waarnernen. Leggen wij deze ctraden vast 1.n een of ander 
-mat~em 0 tiscn strUJ{tuur, dan kri~gen we net ingewiKKe.lde boomstruKtuur 
(het halfrooster i van .Uexander. . 

Proberen neons nu dezelfde vragen te stel.leu m.a.w welke behueften 
maKen .in onze cultuur bouwKundige oplossingen noodzakelij,t<;,: 

.... 



10 
nan,,ee..1.' we nu w~., een 2nthroploog als L1alinowski aannemen dat 
de menselij:Ce behoeft en zijn "a system of conditions in the hw:-..an 
organism, i :-; the cultural set t ing , a nd in the relation of beth to t:: e 
natural environment, ,·.-hich are suff icient and necessary for the su:::-
vi val of group and organism", dan kunnen ,·,e best tevreden zijn o·,c~ 
onze cultuur . ~ ij beschi kken inderdaad over woningerl, schclen, zi s ::~~
huizen, parken etc. ~isschien hebben we alleen maar meer woningen, 
mecr scholen, meer ziekenhuizen en parken nodig. 

11 
Studies van een anthroploloog als Alexander Leighton, een ~sycholoog 

1 ah · 1 13 h 1 t. 1 ~ . . E . ' ,,. a s Abr am n!as ow, een psyc oana y icus a s .1'..rl.K _riKsson geven een 
veel gecompliceerder bc eld van de "menselijke natuur". 
Alexander Leighton noemt de volgende fundamentele behoeften- hij 
spreekt over essential striving s entiments- i,;et fundamentcle behoe :-:- t cn 
wordt he t volgende bedoeld: de speciale specifieke bege srt en die tien
tallen oalen per jaar door ons bewustzijn gaan, zijn op zich zel: ni ~t 
zo belangrijk als wat zij v c: rtegenwoordigen, waar zij toe leL.: en, ·,;at 
ze bij diep ere analyse uiteindelij '.~ betekenen. Het is '.<en.::ierke:Ic. vo-:c r 
deze diepere analyse dat zij tenslotte steeds zal leiden tot bepaal de 
doeleinden of behoe f ten, waa.:.achtcr riij niet kunr.en reiken d.w. z tot 
bcpaalde behoeftenbevredigingen die doeleinden in zich zelf zijn en 
geen verdere recr,tva·-,rdiging behoeven. 

Fysische veiligheid, seksuele bevrediging, uiting en verkerying van 
spontanitiet en genegenheid, erkenning, mogelijkheid om zich te orient " 
reri vanuit zijn plaats in de gemeenschap, te behoren en zich thuis te 
voelen in een groep, het besef dat ~en tot eeu morele orc.e behoort en 
juist handelt. . 
Eriksson heeft in het leven van de mens acht hoo:dstadia ond :o rschei der. 
.Slk stadium i s gekenmerkt door een geestelijke crisis ( strijd cm het 
vorige stadilliu te verlaten ~m het ·volgende stadium in te gaan). · 
~lke crisis moet o; de een of andere manier over~onnen warden a ~~e~s 
vordt de overgang naar het volgende stadium onmogelijk. Deze stacia 
zijn: . 
fundamenteel vertrou-:,en- v;antrouwen 
streving en hoop zelfstandigheid- schaamte, twijfel 
zelfcontrole en wils kracht initiatief- schuldgevoel 
doelgerichtheid vlijt- minderwaardigheid 
mcthodiek en bekwaarnhe'id id ·: nti tei t- ro~ ver;;arring 
toe½eiding en trouw intimiteit- isolement 
gehechtheid en leifde generativiteit- stagnatie 
vruchtbaarheid en zorgzaamheid ego-integratie- ~anhoop en 
ontzegging en wijsheid 
Eri:csson heeft geb:::-opeerd een blauwdru..'< op te stellen van de essent::.ele 

.. ~r~chten die de evolutie zo·,·,el in het grondplan der levensstad.i a aL:: 
in de menselij ~e instellingen heeft ingebou~d. 
De ondcrstre ep te woorc:en heten basis-deugden, omdat zonder die en ::.~"l 
in elke generatie ~eer voorko~en, alle andere en meer wis ~elet~e 
waardesystemen hun inhoud en toepasselijkheid verliezen. 

, .. 
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B1.j ::Aslovr staat centraal het bcgrip " groei" 
Aller,·., e.;en in de organische na tuur treffen wij groE:i aan: zo a:an 
ui t . cen :.;. lcin vruc:1 t j e e en c;evrnl dige ei:-:eboom groeien. ·:;e ::c.:.r.::en o.J'.: 
zegeen da t de in de vrc:.cht aanwezige moi:;elijkh eden dank zij 6-..itJSti 6 ~ 
o:nst andighe den C~licaa t, bod em etc) tot ontplooiing, tot zelfa:::: t ;.:a 2. i 
sering zijn c e :< omen. :,aar er IT.oet "iet .s " in die vrucht zijn ca t , 
gegeven dcrgelij'.rn 6unstige o:r. standigh ec.en, tot die groei aan:::e t. 
Cok menscn groeien, allereerst in lichan~,lijk opzicht. Uit ee:1 eice l 
ontwikkclt zich, onder passende omstandigheden, een volwassen m~~s ~

lijk lichaam. Daar ,mnnen we ei:;enlijk weinig aan doen, hoogstens 
proberen de omstandighe den zo gunstig mogelijk te maken. ~et onze 
psyche is niets and ers h e t geval. 
Maar de mens groeit niet slechts, hij wil oak groeien m.a.w hij is tot 
groei gemotiveerd, hij wordt ontevreden wanneer hij in zijn groei be
lemmerd wordt. Zulk een belemmering kan tot ziekelijke afwijkingen 
leiden. 
Wanneer mag dit groeiproces als voltooid warden beschou~d? ~aslow 
zegt: als iemand zijn individuele mogelijkheden ten volle tot ont
plooiing he cft kunnen brengen, zichzelf he eft geactualiseerd. Als 
iemand dus wor~t, wat hij po ~entieel is. 
De zelfver .. erkelij king is vol gens Maslov, slech ts mogelij k ¥ianneer aa.'1 
zekere voorwaarden is voldaan. In het bijzonder moet een aantal be
hoeften bevre digd zijn, Vlil die zelfactualise ::.· ing een ka..'1s rr.aken. 
taslow heef t deze behoeften in een hierarchie gepostuleerd naar de 
mate van prioriteit van kracht 
Fysiologische behoeften-
zekerheid :..:- en veil igheidsbehoeften 
behoefte aan genegenheid en saa~horigheid. 
behoefte aan erkenning 
en tenslotte zelfactualisering 
~Taslows visie op de mens houdt dus tevens een theorie in over waarden 
Immers bevrediging van deze tot de illenselijke natuur behorence aan
driften heeft positieve gevolgen: he~ ~elzijn wordt erdoor ~e vorderd 
(licharnelij;.;:e en psychische gezondheid). Aangezien v.:elzijn oru:iisken
baar nastrevenswaardie is, zijn de neigingen tot bevrediging van ceze 
behoeften positief te waarderen: immers, toegeven aan deze neigingen 
is gunstig voor he~ welzijn • 

. 
Welnu, elk dezer behoeften, wanneer de resultaten van de hierboven 
beschreven studies aannemelijk zijn, vraagt binnen een cultuur naar 
een aantal si tuaties Ytaarbinnen de behoefte bevredigd kan warden 
Elke situatie brengt bepaalde rolmogclijkheden mee voor de indivi ~u 
~n de ge~eenschap en h , t ruimtelijk decor dat nodig is om die ~oi~ ~~ 

.. te vervullen. 
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Een cultuur ka n gesl :? agd g eno emd worden, wann -2 er zij daar t oe st e eds 
· •· e·cn gehe e l van s itua ti es a ::;.nbi edt. \'ianneer een cultuur daar niet 

· in §laag t (da t hoef ik nti niet a an te ton~n, ~a~+ ~a t do en de ~r a~ t ~: 
wel) dan komt h e t er op an nieu•,\·e s ituatie s t e schep pe.n i~. s. .r: .. s 
gaan ~-i ieuwe i nstellir,gen in h e t J.e ven roe pen t e zamen me t h =t r ui:~.::;:; 
lij k decor da t nodig is om die instelling in te bedden, t e onder
st eunen en ge loofwaardi g te maken. 

NB. 
In ~ovenstaande uitBpraken kies i k eigenlijk voor een bepaald beelc 
van de samenleving en voor een bepaald beeld van de mens in die 
samenleving. 
·nat beeld is h c t beeld van de gezonde sarnenleving. In de gezonde 
samenleving kunnen mensen mens worden, zowel in de anthropologis=:.e 

·betekenis van ·~e t woord volg ens Leighton, de psyc~ologische volge;is 
Maslow, de psvchoanalytische volgens Eriksson, als in de filoso~is= ~E 
vol6ens From~-ilfen Hermann Hesse!~' ~- ·· - -~ 
Het hoogs t e doel van de gezonde , samenleving is, de mensen de kans 
te geven zichzelf te actualiseren. Zij biedt daartoe haar leden 
steeds weer een geheel van situaties aan. 
In dat beeld is de mens goed; alle neigingen die hij vertoont om 
zijn f ~ndamentele beho eften te bevredigen zijn goed en moeten tot 
bun recht komen. 

Orndat voor h ": t volgende deel van het verhaB.l Maslo·,'iS groei theorie 
bel ~ngrijk is, heb i ~ in aanhangsel A een uitvoeriger beschrijvin~ 
toegevoegd. 
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Om ~aslows motivati e theori e te b egrijpen, d ien en WlJ ~ooreer2t 
t erug te ea2n naa r de School, waa r uit zo'n fi l uur als ::~slo~ 

/ t ~vo?rschi j n_ i s Ge kor.i en. J..Jeze ~chool dr aa~t •.: e n~ 2m " ~}1: hu::-: 2. 
. n1st1,c psycholo ~~y". Deze b sw c· ~1n6 houd t z ich bez16 E1et G.e :·.:o.c_ e 
; lij keden: f :1 s i ::: k en ps ychi !':,ch, va n de mens en, met de ke~.:::-:2·:,:-::en 
· en mo[;e li j '.fr, eder. va n ps;yct i c ch e ~ezondheid en rie t de ps yc r~ i s c:: 
· vol : ro eid e ex emp 2aar van ons ~ens eli j ke s oor t . 
Om -deze bewegine i et s bet er te be t ri jpen, i s het no odz a k 2li i k 

· om ons even af te vragen, waar zo'n b ewe~i ng vandaan kc2 t u 

--- --De ps ycholot ie al s geheel overziende kan men c cnst 2 t eren, d2 t 
e r tot voo r kort t wee wet ensch ::: ppelij '.: e tradi ties v:a re:i, di e 
~onder enig e twijfel alle andere in aanzien en aanhang over
troffen; be t behaviorisme en de ps ychoana l yse. 
De "humani s tic psych ol ogy" is voo r t ~ekomen ui t een onv:rec.e r::et 
de methode van de e erste en b e t subject va~ de tweede. 
La t en we da2 r even na der op ingaan. liet behavioris me mo e t i e z ien 
warden als een uiterst consequent vol : ehouden po6 in6 om de 
sociale wet ens chap pen een "wetenschappeli j l:e" s t a t us te 0 c·: e !1 
door de b ena d 2ringswij ze en de in e U: odologie van de succesri j ::e 
natuurwet ens chappen over te n emen. 
Di t ;; omt -·:i_;at ·. de :--::1ethodologie · be t reft tot .ui tin~ :· in -een · preoc·cu
patie cmet .b e t .ui te rli;jk _waa rrn~emba o.r ged:rag (behavior) ~:::ne t u 5.t -' 
sluiti~G van sub j ec t i eve Y.enni s bronnen zo~ls het6 es prek, h e ~ 
be?.ustzijn, de waa .: nemin6 etc. m:jec-l!l van de - natuur1-e tar.scha~;;en--. 

. . -·-. ~ ---- ·- .. 
~-~

----------,~.._____,___ 
~ - . . . -

onverminderd t~ }:urfoen ha ndhaven, hanteert be t behaviorisr.:e 
die beperkin~ Tot wat wetens6happelijk aanvaardbae r is zel f E ~i c ~ 
tot kennisbro:·nen, m~ar breid t deze ook uit tot onderzce ksd e e l e~ ; 
de neigin~ bestaat om ond erw~r pen als creativiteit, schoonhei d , 
hoop, goed en kwa ::.d, kunst, spel, p ::. ezier e n al der; elij ~:e 
"subjectieve zaken zelf als "onwetenschappelij:-: " te besch ::: uwe:-s, 
eenvcudi~ omdat ze niet benaderbaa r zijn voor w: te nscha~pelij i 
onderzoek volg ens de natuurwetenschap elijke traditie. 
~chter voorno ~mi e dingen ~ijn juist de dingen, die wij zo belcng
rijk vinden. 

Is het bij het behaviorisrne de methodologie die het onderzoe~s
debiet beperkt, bij de psychoanalyse is het een kwestie van s~~
jectkeuze. De psychoanalyticus is i a uers geint ere 3seerd in de 
pathologie, en zi j n suc ject is de psychi s ch ge stoorde, de on~cl 
gr~eid~, de geblokkeerde, de gefrustreerde mens. 

,. 
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Eij. he~ft te maken met wanhoop, v ervreemding, onlust, 2. n;.r ec.:~ i e 
de pressie en baat; nj_e t minder belanGrijk, m2.ar we l l s ~de~ ~ ~= 
e en ove rwe.__,en-.: neEatief mcnsbeeld dat zijn s ten:pel Leei':: z; ;:- ::i_r ·..:: 
op ons alGemene mensbeeld bv bet hardnc kkig : g e 1oof in de a~ ~
c·eboren "s lech the id", egoisme, agress i vi t ei t van de mens e ~ c. 
l elnu, wanne er we de fysiolc~ie van h o t lopen bestude ~e~, d~~ 
zullen ons bij voor~eur niet b e~ i ~houden met kreupelen-· l na t 
staan ons t 0 t deze cate c.:,; orie te -t: eperken. Inte .:_endeel,-·--1/.' -2 z·. :. ll E 
op zoek gae.n .rwa.r g oed e lopers, i ::-u-ners dan t.e t:; en Vie eni i:; :: z i.:-_2 
een idee van de mo; elijkheden van de mens wat bet lcpen ~ ~ t~e~~ 
~anneer we nu psycholobie bedrijven, dan lijkt bet cnvoldoe~~e 
o~ ons te beperken tot psychisch~ gestoorden als we tot e en 
beeld willen komen van de psychisch ge zonde 8ens. ~et psychisc~ 
gezo~d wordt dan ni ~t bedoeld de normale, ''aangepas te m~~ G, 
im~ers aanpassing ve rond ersteld een kad er waaraan wij cnE a ~n
passen en dat is in dit geva l cnze rnaatscha p~ij. Als deze 
maatschappij niet zo erg "6 ezond" is, dan zijn we waarsc:·1i,j:-:li~'. 
ook niet zo gezond, en des te minder mi.a rma te wij ons !:leer 
ac:npassen. 
Wat is nu die "psychisch gezonde mens"? 

Om deze vraa~ te t eantwoorden, ker~n we terug naar ~aslow, 
de geestelijke vader en "the first or6anizer" van de Hu:nani ::t ic 
Psychology. 
Bij JSaslow staat centraal het be6rip "groei". 
Allerwed en in de organische natuur treffen wij groei aan; zo ~a 
ui t een klein vruchtje een geweldige· eikeboor.1 groeien. Ne kun::.e 
zeggen d~t de in de vrucht belegen mogelij khede~ dankzij 
g~n~tige omstandigheden (b odem, klimaat etc) tot cntp:ooii~; 
zijn gekomen. .2ilaar er r.loe t dan "iets" in die vruch t zijn d 2_ t 
6 e6 even dergelijke o~s taridisheden , tot die ; roei ~an~et. 
Ook rnensen t roeien, allereers t in lichamelijk opzicht. Uit een 
eicel ontwikkelt zich, onder pas ~ende omstandigheden, een vc l
wassen menselij ~ lichaem. Daar kunnen wij eigenlij~ niets aan 
dcen, hoogstens proberen de omstandigheden zo gunstig □o~elij~ 
te maken. ~et onze psyche is oak iets der~elijks het [eval. 
De moti va tie theorie v.an 1~aslow gaa t ui t van een fun ;a::--ien tele 
tendens tot psychische ~roei; dit wil zeggen dat de mens niet 
alleen maar groeit, maar htj wil 00k grceien m.a.w hij is tot 
groei gemotiveerd. Eij is ontevreden als hij in zijn groei be-
1 em:nerd word t; zulke te °'.. e r::1m.:ringen ~rnn tot ziekelij :~ e afw::.j '.-c:.::: i• 

· en leiden. 
Tia~n~er :mag dit ~groeiproces ~al~ voitooid .worden beschou~d? 
~~slow zeg t: als iemrind zijn individuele mogelijiheden- en ~a~ 
met name zijn psyc~is~b.e- ten vol le _ tot ::. ontplooii r-,g hee:t ~u:;..~e: 
bren~en, zichzelf heeft ~eactualiseerd. Als iemand dus wortt,. 
wat hij potentieel is. 
De zelfverwerkelijking is volgens ~aslcw slechts mo; elijk wa~na . 
aan bepaalde vo crwaarden is volda&n. In het bijzonder ~o~t se~ 
aantal behoeften bevrediGd zijn, wil die zelfactualis a~i~~ se~ 
kans maken. · 
Dit heeft motivatie-theoretisch een belangrijke conseyuer.tie • 

.... 
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Ee t ~etet ~nt dat bevredi[ in& van een bepaal d ~ beh oeft e ni ~~ 
l eidt tot een toestand w.:.n evenvd ch t, van i n er t i e , ,::uor ir: te s~ -

: de el, da t bevr ediginc va n e en bepaa ld e beho ~f t e r u i ~ te ~c ~e ; ~ 
voor b e t optomen vc:. n een ni cuwe behoefte- een "ho6 ere". 
Er z ou dus ee n s oo r t hi er a rchie v: n b eho ef ten bes t a an. 
Nu mo ~ten wi j ons da2rbi j ni e t voors t ellen dat wi j all~ den~ t s r 0 , 

specifieke behoef t en op cen ri j tje g e zet kunn en ~orden; ~at zo~ 
trouwena ein zich in he t on e ind ige verleizende re eks cpl eversn 
waa r niet me e t e we r ken valt. 
Vol g ens de mo tivati e theorie van ' ~aslow kunnen alle specifi ~ke, 
concrete behoeften in laa t s t e intantie terugGebra ch t worf en oo 
een g ering aan t al bas i s behoef ten, fundamen tel e behoeftenT de -
specifie~e begeerte:1 die ti enta i len malen per dag door ons joofd 
g&an, z~jn op zichz elf niet z 2 belan~rijk als wat zi ~ ve rt e~e~ 
woordic en, waar zij uiteindelij ~ t oe l e iden, wat zij bij d i e ~~re 
analyse uiteindelijk beteken en. iiet is ke nmerk e nd voor de ze e~a 
lyse dat zij tenslot t e st ee ds zal leiden tot bepaa lde do el e i ~: e~ 
of behoef t en, waarach t er wi j ni e t kunnen r e i l~ en d\'lz tot beps.2. l dc 

· behoeft enb evredig i ng en di e doeleinden in zichze l f zi j n en ce~n 
verdere rechtvaardi 0 ing behoeven .• 
Het z i jn deze b eh oef : en die zich in een hi erarchie laten pl c& : 2e ~ 
Op h e t laags te nivea u van de hi er a rcr.ie bevinden 7, ich de f, ·si.:; 
Jog i ~che beh oeft en - vos ds el, bes c hu t tinc , seks, ruat etc; d~s 
zuiver bi :J oc iach vera~ke rd e b ~~oeft en die dus gericht zij~ 
op h :o t ins tandhoud en van h _ t organis:r1 e en de so :rt. 
Hierop volgen de beho eft ~n aan rei l i~~e id- z e k~r heid, stabi ~i t ei ~ 
afh ankelij kheid, 'Se s che r mi n 0 , vri jdom •va n vre es, spannin,. , · -
behoefte aan s tructuur, or de , Erenzen (weten wat je aa n e ~ka r of 
iet h ebt, weten wa t je t e w~ chten s t a a t), ze ke rheid omtr2nt d e 
bevredi5 ing van de fysiclogische behoeften, oo k in de to 8ko~s t, 
vertrouwen in de wensen en - diftgen van wie je besch rming j 2 ze~i9 

· etc-
Hierop vols en de soci a l e behce f t en ; ;,ve· .l:uriLen ze onderscheider- · i n 
twee cc:: tegorien~· Znerijds de meer 11 pas s i eve 11 behoeften c:. a :: {~ e
negenbeid1 liefde, deel uit te maken van een _groep en· and crzijds 
de me er acti2ve be:_oeften om wat voor die g emeenschap te doen, 
a~d eren te helpen~ hartelijk e betrekkineen me t mens cn etc. 
Het vierde niveau in de hi 2rarchie wor~t gevor~d door de he~~ ~fte 
aan erl~e n~i ng ; de b eh oeften a a n erkenning , ~waardefinft en ·re ~ps c t 
acar andererr, a ~n verantwoordelij ~heid, aandacht, ~tat us, ;rcet i g 
gelijkwaardizheid, zelfrespect, ian eig enwaarde, verli~s van 
mind erwaardigheidsgevoel sns etc. 
A: le incidentele behoeften, die op deze fu nda~entele behc 2:L e~ 
terug te vo eren zijn, zi : n typisch behosften die enkel var. ~uite~ 
af dw~ met b ehulp van de mnteriele en/of de sociale O~i evine · 
bevredi£d kunne ~ worden. 
~aslow spreekt van deficiency ne ~ds; ze wijzen alle op een te ~ort 
op i r; ts -dat op principieel 0 eli~kwaardige wijze ae n de i ~divid~ 
0!1 tbreekt. Ee t is niet to eval l ig da t wij in deze 1 fd e t s ~ ir, ·.:· : c:.: i e 
spre~:en · ala v:e h-:b t en over ee!:l g ebre t aan liefde en over een 

·gebrek aan vit&oinen. De pat.holo8ie die door al deze vc~en van 
gebrek veroorzaa kt wordt, is d2n in principe celijksocrti: ; 
Wijnrieer h e t g e ~rek c hronisch wordt, dan kan het or[ anisrne f efini
tief do.rrrd ·: or ,: ntreceld raken • . Jn het t;ev:.. l van ni e t-fysie }~ e 
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de f icienti ebeho eften spreken wij van neurosen of, bij die psre 
voriin v~n.psychosen. 

Pas wa~neer aan de deficientietehoeften in redeli jke m- ~c is 
voldaan , en he t individu er niet Qee r in overheer~ende ~ate _ 
door in bes lag word. t c::;enome.i, wordt he t mo5elijk de ei,ce!l, u :-. i-2:cc 
pers oonli:kheid te n vol le t e ont plo ~iien. 
De s pecifieke vor m di e dit l aa ts te kan aannemen, zal _netuurli~k 
van 2er soon t_ot pers oo :r: vers chillen. :Sij de een zal zij c.e vo:r~., 
aanene~en van het verl a n: en een i dee le moed er te : ijn, b~: ~~ , 
antler bet maken van schilderljen. Op dit niveau zij h de i~divi
duele vei s chillen h e t groot s t • 

. ·Probere:r; wt:~ rm de be lans ri j ks te pun ten ui t Mas lows visie even 
te recapitul eren. 
I. De ~e visie wil Holistisch zijn dwz alle a specten va~ de ~ens 
o:e:vatten; dat z ijn de · l lchamelij ke ZO\'.'el als de ps ;y ct.isc:1e, de 
individuele zowel a!s de al G e□een rnense lij ke, de erfelij :: be;aald 

_als in de loop van het leven verworvene, de primitieve al s de 
"verfijnde, de .;ocde als de slechte. 
Een der belangrijkste vcrwi jten die :~aslow richt tot de tradi-. 
tionele psycholocy is dat zij de ~ens zou sim ; lificeren, ~~~ ra
deren t ot e en v1ezen da t s lech ts d 8 bevredi;in: van enl:e 1 e ani:-::al c 
a undriften nastreeft. Al het z.g hogere streven zou terus te 
voeren zi jn cp de wisselwerking tuss en dergelij ~e bshoef t en en o; 
uiteinde l ij k zeer si~pe le vor□en van leren; een soort wankele 
bovenbouw die in de l aa tste instanties weer dienstbaar is aan 
zeer primitieve strevingen. 
I:.ijvoorbeeld, dat wij onze o.uders . liefhebben, o;:idat zij ons 
voeden en -op ahdere ·wijze belonon. ' Vo : g~ns . deze . Gedachte is deze . 
liefde het -bij p.r.odukt ::: van · ee.n · bevredi6ende zakelij !:e ·: ·ruilover-
eenkoms t, · 
Indien hon~er naar liefde in ~ezen een verzoe~ om voedsel is, 
waarorn kan hij dan ni e t door voeCs el ges tild worderi? 
ialrijke lieden en ervaringen van schrijver deze~ tonen acn 
welke wra~ken op onze aarde rondlopen, die in hun jcu~d de a~d ~r
lijke liefde bebben ;:ioeten ontberen. 
Zonder dit hogere streven, die aspira t ies znl het 6ense1ij:: 
leven of je eig en leven niillmer bebrepen worden. 
Overigens h~eft Maslow in zijn bo~~-nog meer appeltjes ge~child 
met de atomististische benaderingswijze van onze te~enwcordibe 
disciplines. · 

II . :,:as lows visie over de mens houd t tevens een theorie iri \'~ 
waardep, een soort scientific attitude to ethics. 
De mens heeft een aantal natuurlijke- tot zijn menselij~e a a rd- · 
aandriften. Bevr ediginb van deze aan6 eboren neigin~en hee~ t 
posi tieve gevolg en, i:nmers de gezondr:eid, de fysieke als c.e 1:- -~ •

psychische, word t erdoor bevorderd. Aangezien dit on~is ::en~~ar 
nastrevenswaardic is, zijn de neigingen positie f te waErde~e~ ; 
~mmers , toe6 even aan deze nei6 in6 en is 6unstib voor h c.: t Y.'elzij:::2. 

Als wij dit zo stellen, -dan rnaakt ~aslows theorie een atE urde 
indruk. Iedereeo weet dat men~~ri talrijke ongezonde, ong~wenst e 
neigine:; e·n vertonen • 
. (: . . ,_ ,.... 
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Echter wanneer WlJ aannemen da t d e mens als biolcgisch or~a 
ni sm~ onaer gunstiGe oss tandi6heden uit6roeit tot een b EZ~hd 
exernplaar van de ~enselij ~e s oort , dan kur1~en wij stel l en de t 
ender gunstige oms tandibh eden- be vredi~inb van 1 s~en e ens f u~ d~-
rnentele behoeften- de mens psychi s ch ui t~1-oeit tot cen ps ych is c~ 
£ez ond exempl e a r van de mens elij ~e soort. 
Er · tordt· wel e~ns beweert dat de onvindb&re scha~e l t u ssen -~ep 
en mens, ~ijzelf zijn. · 
Waar 1-:o,Jt d.c::n a l het kw:::.ad vandean? .:i,:e.s low beschouwt h s t kv:2..c.:1 
als een f rustratie op dcze fu~d arnente l~ hehoeften, een dwar2- · 
bomin6 vz.n ng oede " groeiimpulsen. (ir rest ;,:aslow eibenlij., Di e t s 
anders da n di t aan te nemen , want hij _,.~an on.::o6 elijl,: een aan~e
boren nei 0 ing tot bet kwae d postuleren) 
Deze frustratie kan veroorzaakt warden door talrij ~e f a c toren: 
culturele, intermensclijke, situat ie6 ebonden f~ctoren etc. 

III. r,1eslow zegt · in· feit-e da t de mens van nature [;Oed is. 
~anneer wij dit hardop zeggen, dan zullen talrijke peycbiaters 

· ons met boo11gcla ch be a ntv:oordsn. 
In de eerste pleats bedo e l t f.'i:aslow s,et "goed", de :: 6 oede" in de· 
mens aan~ezige groeiimpulsen. In de tweede pln~t s bedoelt ~asl c~ 
"goed" a ls e en uitdagend protest teg en het zeer invloedrijk:e 
denkbeeld dat de cens van na ture slecht is- ''tot alle kwand ~e
neigd''- Direk t of indirekt wordt dit denkbeeld on~ daGe l ij ks i ~
geprent. ~e ervaren dagelij~s om ens heen allerlei bes lis s ic~e~ 
die op grand vcn deze Freudiaanse gedach±sn zijn Genopen. 
In de 6 ed 2. cht engs.ng vs.n i\Ias low bete::ent de · g:?dc.chte dat d 2 z:;iens 
"goed" is van nature, een aanklacht tegen onz e ser.:e:r!levi;:i.::,, 
i cuners zij belemrnert bevrediging van de fund G.1entele "6 ez :..11de 11 

behoE:ften. Als we even den;~en aan flats van tien boo~, waar 
mensen als duiven in een til warden gestopt, wa c r zij ~een honie~ 
mogen bouden, 6 een _plinten mogen verven, oranje overbordijnen 
moeten gebrui~:en, al tijd "st..i.l · moete:i · zijn Oi:Yldat ·zi~ direkt 0 :-:1 -

ringd warden door minstens 4 andere famil~~s en dat allesacil c~dc 
dit zo'n goedkope oplos 3i1 1 ~ is, terwijl wij rniljoanen ui \ ~eve~ 
aan erote "oren", die een of antler 1:l;ysterieus ·c:;eluid ui-::: l1et: 
heelnl ~cft·cpvan;en, dan is Maslows gedachte niet eens zo ve~
wond erlijk. ~aslows visie moet in dit opzicht vooral ook cul~uar
kritisch warden opgevat~ · 

Iv·. ;.Iaslow8 tfleoretische constructie is in teg enstelli::16 tot 
enkel andere mij bekende motivatietheorien niet statisch, ZlJ 
vormt een dynamisch r.iodel. Vele disciplir.es, waaror.der in zeer 
sterke m~te de bouwkunde, bouwen aan een drie :iimensionale wereld 
terwijl onze werkelijke wereld vierdi~ensionaal is. Eegrippen 
als groei en ontwikkelin6 en proces zijn kreten vaD de laatste 
tijd. :;uslow gaat echter iets verder dan groei alleen; hij praat 
over "growth towards psychological hea~tb". 
Ik geloof, dat wij alles in het werk moeten stellen om zijn 
theorie op validitiet te toetsen, i mmerser staat veel op het s pe 
Deze thecrie ceeft uitzicht op de vr3.ag: Op welke vrage n vlillen 
wij antwoord geven? ~- ~ 
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Zoals Dewey h et ui tdrukt: crntwoorden hebben wij gen,)e g , mna r '::i.j 
we t en de vrasen ni et " Eerder da n een steeds voortschrij de::-:.d.t"~ 
ui tbreidin6 .va n on z e techn i sche "Know-how" is h et dr i nc e~,d 
no ~dzakeli jk da t we ons inspannen om meer te we ten over ~J t die 

' mens nu wer kelijk b ehoeft. 

: V. - aslows behoef t enhierarc~ie, cultuur en hi s torie. 

~et begrip z elfactual isering~ doi~g what he is fi t ted for 
wha t a man can be he mus~ -b e 

'II .... 

·self-~al fil rne n t 
beco;ile a c t ua lize::!. in what he po-
tentially is ~ 
become more and more what o:1e is 
become everything that one is capa ~l 
of becoming 
self-development 
more and more complete deve l o j_):.:en 7. 
of one' s r es ourcea a nd po te~ ~~3:~~ l~ 
6 rowti1 
fitness 
suitabili t y 
learning and knowing more and ra ore 
about oneself 
full use and exploitation of talents 
capacities, potentialities 
doing t~e best tha t they are ca pab l e 
of doing 
full 2 ta ture of \'hic:-2 t }-i. ey ;.,.:;."' e _ 
c 2po.ble, · 

is zeen niea'a be--:r2-p. :Joor -ie e'3u·:,e:--J. :1e en ~18 Y .h~ iJ _1 :::! ~-i..:.; .::.m 3. J_ J 

T:16 0:e, L~o t3e, Eras:m.Js, :~es ee: Fromm over di t begrip f;et o.;cn 
en aan dit be~rip g eroken, in de veronderstelli:1g <lat er hog ere 
''p l afonds zijn vo c r de ~enselijke natuur. Deze veronders t ellicG 
is niet zomaar uit de hemel komen vallen, iullllers de geschiede~is 
laat duidelijk zien, dat - '- som:nige mensen in "ho.:_:ere activi t2 i -: 
en behagen scheppen, naar "'nog e r-e dingen11 

· .: streven. 
De Bijbel, die ik zelf zie als een grote schaduw waarteGen de 
geschiedenis van de mensheid afgebeeld wordt, ~aar alle gelou~e~
de..:_le",renservarirlg in.."'..wordt getun1eld; spreekt over de 11 talent(;n" en over het byzondel' C V 2.!l Christus I kruisigin.s; i:n.11ers v;2.t voor 
bij zonders l igt in he t f ei t do. t , C!lris t1.1s ge!craisi;;d is? 3e:1 l1el e 
boel anderen werden in die tijd gekruisigd en som~igen zelfs 
beestachti; er dan Hij. :: et verschil is echter, dat ~ij ;ekruisi~~ 
wil en moe s t worden, dat was Zijn Lot, Zijn bester:u:nin6 ; d2 2. rin 
heeft Hij Zichzelf geactualis eerd, daarin is Hij "Zoon der ::.e r,. ~e r: 
geword.en; Hij is ons vcorgegaun, wijst ons de bester:nmin.s van 
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i eder indi vidu en va n de 6 ehe le mensheicl. · Fromin drul~ t di t z -2 :: r 
kernachti0 uit: •••. each individ1.w.l r :-~ y .•e :.;~:1t s L1 :1Li13e l ·: ~: --:·~ 
w:.101 e. of ,,::1 .. rna.;1 i ty an-J i ~ .J ~-,-'.) l i . .l ti ::u. Vie find individuals who 

,represent ~an on t h e raost pri□itive l evel of hiGtory, &~d c~ h2rs 
:who re r reser:t ::1 :-.. n l~i r:. d as i t '.':iJ. l be t~-:: ...: us 2. nds of ,,c c: ;: ·:-:: ::1.--·c:-, :: .. 
Bet krui s ::- p Gol 0 o t t.a i s d e , .. eest •:,e ze:~ l i j .:e <"::·,boc- 1 v-.:.c r ·,:2t 
mens en a l lemaal kunnen wordcn. 

Be t zc,l de lezer \': e llicht ni e t v eel .oei te tos ten ·om de·r:·e: cs :f:' t -: :-. 
bierarchie t e h :.:~ r kennen in d e ontwi \:l: elint:; van h ,-: t indi viclu, ,·c.n 
zuiGelinG nae r kleu~ er, via h e t jong ~ :: ind in ht gez in n La r d e 
puber die met ,.: ijn bromm.er en zijn st_o ere taal zijn or,:::;evin ~: 
uitdaagt, hem als individu te erkennen zoda t hij ~ichzelf h ar
kennen kan. 

Ve kunnen oo k deze hierarchie herkennen in de c eschiede~i s ven 
. \·!est-Europa._ 
In de ;:.-:idde leeuwen is een h echte ma2.t s chappi j vorrn ontstaan, i::.: de 
schoot van de Moe derkerk, die ~ebaseerd is op betrekkelij k klein c 
eenhed en met een duideli j ke en stabiele structuur. 
De individu vervul t hierin e en eig en rol, die he,H ni e t alleen 
fysieke z ekerheid, maar ook een belan[ rijke mate van scciale 
integratie vers ;_haft. Fromm ze6 t van de I1iiddeleeuwer: "Awareness 
of one's individua l self, of others and the world a s separ& t e 
entities, had not yet fully developed''. 
Op de I:Tiddel eeuwen vol s t de . rtenaissance: de g eb -:-or t e van II de i:1d:. 
vidu", de opkomst van het kapitalisme, de maa t scl~a?pijvor~ g e 
baseerd o: de individuele ondernerner, de opkomst van de zclfsta~ d 
ge onderzoeker. "A ;; rowi ng individualism was noticeable in all 
social classes and affected all spheres of .human activity •• " 
U-.roriirn) 
Van den Ber6 zegt in "Metabletica" .-:;_at "voor Rousseau" niem.2nd 
over volwas s enwording heeft geschreven''; zijn these is dat dit 
niet komt omdat ~e ~sen toen zo kortzichtig was, maar o~dat de 
hele moeizame rijpingsperiode die wij nu allemaa1· zo 6 oed keh:-:e:i 
eenvoudig we g niet bestond. 
De Hypothese dat wij nu langzamerhand toe zijn aan zelfactuali
s erin6 is e:h.:- aan tr~1:l~elij k; de hypo t hese, da t de verc.nderi r:gen 
in onze 5u~tuur de behaeftenhi cra~chie van ~sslow Vol;en is 
eveneens er~ aantrekkelijk, echter lsten wij voorzic~ti~heid be
trachten met derzclij~:e hyp : thesen. 

'le :.slotte, 1:. e wijze war.re;., sinds de industriele revclutie de 
arbeidEverh . udint en ~ich hebb~n~bnt~ikkeld. In het beg in wa~~de 
basis voor de relatie werkgever-werknc@er een zuiver fysiolo~isct 
arbei~ in ruil voor geld. Het socialisme, en de opkomst van d e 
vakbeweging in de twin tiger ja.ren, spe-€1 t in op de daarrrn. opko~ . 
mende behoefte aa~ zek :rheid; omtrent de Tweede Wereldoorl og 
breekt de Human RelatioJs-opvattin~ baan, ter~ijl de vi~fti5 er 
jaren gek --=: n::;ierkt worden de.or aut::: urs van het " :r,:ydern r:;;an2 _e:-::e!:t 11 

die de nadru:~ le~c en op de beheofte van de werknemer aan eifen 
verantwoordelijkheid. 
Cok hier is h .. t heel :a&ntrekkelijk a ~.n te ner.ien, dat het 1- eLrip 
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zelfont ~looiing voor de deur lig t. 
·- . 

Rest mij enke l te zec 6 en dat de bes chri j ving van : .aslov:s v i s j_'= 
cnvs ]ledig i s en dat ik de l ezer ~et deze beschri jvi ng 22n: e
moedi 6 d heb ,: m r·.l aslows nc:. latenscha p- zi ~n boe l: en en ::· u"blL : a ◄: ~ e~ 
te b estuderen, want er staat, mijns ins z iens, er~ v f e l op b e t 
spel; niet enke l voor ons vak, mea r ook voor de wijze w~aro p wi: 
vorm en inhoud geven aan o~s ei5 en leven. 
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Q HET FnO:i3L:SE";:;I VAlJ D.E CULTUUR 

Q KRITIZK E!~ LOF OP ABrt.AHA1~ i'::ASLOW 

DE I1~T:::2PR~I ATIE E?{ 
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Wanneer nu de hierboven osschreven studies o~s 
a anneQelijk li : ken en wi~ bejoeften beschcu~e~ a l s 
dingen di e niet ' of nauweli :ks ontbeerd kunnen ~br~en 
dan kunnen wij de volgende dint en stellen • 

J e stellen ans voor een oj zijn punt st cande ~yrs~i~e 
Bet l aags te nive2.u in de pyramide, dat ock he t 1:2.ei~:s 
is wat opfer~ lak betreft, markeert de funda~e ~t ele 
behoeften. 
1;oe hoz; er ·:1e in d e pyr0mide ·ko:nen hoe breder ~-:.e;_·. vla l-: 

~.des te bewuster zijn de drijfveren. 
Er5ens in een doors nede van de pyramide, li~ t een 
"mesos fee r" van bewus t 0 eworden behoeft en; ·bewu.s t 
geworden nnar alg emeen inhoudelijk karakter, maa r nag 
niet ceconcretise erd naar tijd en plaa t s. 

Uit dit behoe f tenpakket ontvang t de individu op een 
bepaald ogenblik een prik kel. ~r speelt zich tinnen 
zijn pers oonlijkhe id een proces af, waardoor de be
hoefte op een z e~even ogenblik manifest wordt. 
nij kan dan tot actie ov 2r gaan. 
Echter niet zond ~r meer. Hij dient namelijk t : ki eze~ 
uit een aantal "legale" actiemoceli ,::kheden. 
Deze mo; elijkheden zi ~n gekoppeld aan een aantal 
randvoor~a~rden deels verankerd in hemzelf en deels 
in zijn omg eving. 
Ter illus tratie: 
een hocfdnan van een indianens ~am in Noord-A~e ·ika 
zal zijn behoe f te aan erkenning of waardering be
vredigen door een feest te g even voor zijn s t a~ge~ote 
waar hij door een overs telpende gulheid laat zieD 
hoe hi j .anderen in zijn rijkdom wil l at en delen. 
Deze hoo:fdman kan rekenen op enthousiasme, v.aard ,:;rin;~ 
en bevondeTing van zijn stamgenoten en zijn prestig e 
zal er aanzienli ~k door toenemen. 
Een west erse koopman, levend in puriteins-calvinis ti 
sche kring en za l er nie t over denken een der~eli jk 
fees t te organiseren, i r,:.'Ti ers da t zou een we .:.~ e ld~ e 

I verkwisting zijn van Gods Gaven, die hij als spaarza~ 
f rentmees ter zou moeten beheren. 
I Oak al heeft hij heimilijk mis s chien wel een~ zin in 
j zo'n festijn • . 
I 
I 
I 
! 

·se. kunr:en uit het bovenstaande een aantal stellin~en 
kun;: en postuleren: 
1. Eensen zullen allerlei acties ond2rne::nen c::i: :~L 
fundEmentele · behoeften · te ~evredi~en of cl J e ~lei 
neiginb en gaan vertonen · die syE:ptocatisch zi jn ~rnc r 
de bevre di ging van deze fundarnsntele behoef : en. 

I , 
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2. Wij beochouwen de fundamentele kenme~ken vnn 
og ens chijnlij k verschillende s oor ~e n cedra; in: ·e~ 
van de mens als zijnde gemotiveerd door de f u~da~en t e 
le behoef'ten. 
3. 'iiij orr.s ch :' ijven v10tivatie · a1s een antwoo:rd o;:: c.e 
vraag ns.ar h e t waarom van een beraalde :,:dra _: _s:-~euz e 
die in vrijheid word 6 ,.:; ac:i:'lt te zijn [;e :::aakt 
4. :·,i .b.t to t :.:aslows groeitheorie kun:1en '.'.'e 2 'ce lle::1: 
He'. hoofdprincipe in de organisa tie de ·. 02n~ e li." l:e 
motivaties is een hierarchie van behoeften naar .de 
mate van prioriteit van kracht. ·'.A/2.nneer beho sf'".:er,, o::
gelijke wijze gefrustreerd ½orden dan zullen de ~e e~t 
es s entiele behoeften het mees t :iaar voren spri:.1 '--:en . 
In de hi er archie komen de hoc ere b ehoe ft en als ge
dras smotivators tevoorschijn, wanneer bas isbe~o _f ~en 
bevredigd zijn en niet voordat deze rela t ie f t o t 
be vrediginc::; zijn _eko:-n en m.a.w ·•ne kunnen het :-:-.e :--:se12.:. : 
leven be s chouwen als zijnde tere5 eld en behe erst doc~ 
onbevredigde beho eften. 
Op de : e wijze kunnen we begrippen als groei, proce s 
en ontwikkeling vertalen in t er :71e n va!: ondernome n 
acti 2s, be s chikbare actiemo~elijkheden en hun re lE tie 
beschrijven • 



I 

I - . 

I . 

I 

' ! 
; 
l 

l 
! 
I 
I 
l 
i 
.I 
i 
t 
! 
i 
l 
I 

- - ·-----

Nanneer we ons nu afvragen, vanuit ens vs kgebi e~, 
op well-:e wijze wij deze acties- tot hun recht wL le::, 
laten :rnmen of cp welke wijze wij de me ns en ::un~·. e:-. 
helpen in he t a s sorti~ent van actiemo~ lijkbeden, 
dan ~oeten wij een verband le-gen tusse~ acties 
enerzijds en he t ruimti:?li,i:-c deco.r dat nodig is o::-, 
de actie te ond ersteunen en ~eloofwaardig te ~ake~ 
and~rzijds. · 

i- iie laten Chris Alexander, ditmaal met :.arry Poyner, 
! in zijn geheel ann het woord in 
! "The Atoms of Environmental Structure" 
i 
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33 The Atoms of 
Environmental Structure 

. .. --....;..--=------
Ctu,:..h.>pf\111 Alo•andor ttnd 
Onrry Poy11er 

c,~ntt~, ror Environmenlal $1'uch.1,e 
2101 Sh,1 <; !,1 llorid 
Bcukol<•y, Co1trorn1a. anc 
Dropil1lmen1 of Arch1lectu~e . 
Un1vu1s,ty or Aston · 
B1rm,ngham. Engl~nd 

Ch1,,1o;>hcr A!,,un\10! 1~ Auoc11te Pro
lt'!o"oOr OI Art h1h•duH' I'll the Un1v1tt!.11f 
01 c111 ,10,n ,.i .111.J 01•1•cto r or 1t,c Conte, lor 
f nv11nnrnoJ11tal $!1tJt lu•\J 11\ llorkrloy He 

"""" born ,n Au -; tr,1 and Cdur:atcd in 

E11yl,1ni:f ti., ,c,c,.,.,1d l\n MA in mauu,. 
rni.l•cs 1n 1,~u nnci an A 1n ;,rc:h,h•cture 
m 19~8 hom Camt,r,dqu ltn1"rr~1ty and I 

!)h U . 1/l lUt h1tccl,11(l h\\m IH'HYJllJ tn •. 

l 'J ti'.\ ► 11.• h ;1'\ l1• ..:.111 1l'd t O•l'.'iU ltf'd ;uid 

publ1:,l1l•U ·••lcns,vt!I' ,n '.,l) Vt:r(II f,nld<i 

H,1 n,,\jlll .... o , I,, 1:. N olt•:i VO lflC .S~1111,ri;,1 
of,"'"' l)J11v l'O)'!l~r 1son 11,e rc•; i>;uch 
1>lo1!1 ol Sc1(•f1\<IH; Control S\',lo•fll ~ LllJ. lt1 

lon11nn ,VICI IS:, '1P!!,f';H(' h rot1ow at lhO 

Un11,l•151ly 0 1 " "'0" ~1 t> .... a5 t>urn ond 
cdu cal~rt 11, E11qland ,o rc•v ,n•J Hit! 

., 0,p Ar..:t, ,11 1960 l1orn llrn llum,n<lhJm 

So,ool ot Art111tf' L 1ur1.• He h;1s Denn a~s.o
r,.11,·rl \"111111hr O11tH. I01Jlfl OI Wu,ks ol 

Iii•• 111 ,11..,t, v:.-11 Ott,c o :tlld llw (Jp1,;f'h)p-

111t•rll Gruup tJI 1111'1 M,n1.,lty c,I ~uliltC 

Ou,t(!1ni j', ;1111! Wnd,<i ,n I undon The 
p1ti '!.c:n1 work""~'> don~ 1n ;1•• ~0CHl\1on 

w,~1 J ot,n flccJ J1 6'1F\ nr,d 1011 Moo,u ol lhO 

0111ct1s OvYoJIupn1e111 Group Minis.try of 
f'ubl, c Ou,1d,ng5 ano Work:; London, In 

19t.iG-1967 Ttn~ 111~1 ro11ol 1hop;1prr was 
,,,1n1,u1 umlltl 1ht: !>IHTid \1ll c> by lho C"nh.tr 
tor ••1a11n1n (J and 111.•volor,rnonl fl1:1icoarc h 
of 1h1..• lJu,..,1•n1ily ut Cot.to,n,e end ,ubso• 
qu•ntlr br tno M1r11~1ry 

' ' 
I ,n.l(•I .~ llit•ut d11111U)rl PIOQIOltlmin~ 
. • 1 . / 1111,; o! 1"11vir n1 ,n•c11t111I ,11ur.h1111 •'• 
t IC,\lll :o ;,1 'iho ~11111)11'11 ~ll"tHllC\ly whtl;h 

'uln be lunr110nally ,igM o t w1on,1 "' tt1• 
dtt,qn ur any m:1n -111.idu tbJOl".I tH 011-
v11onn111n l Th .. y ar• 'IIAlom~nls ihoul lh4 
phys,cal Or!Jal\1/,l!ll,)n which,, ll(lutfttd 

11 the <lt'l,19n is to luncficn writ A 11\I ol 

•~qun,H1 rot1111on, rept,,c o , 1/ l f'I dll'llgn 
prou•11m fir br t<! I o1nct thf' 111~! 3,1.lqos ol 

tkel r: h d11s,r,n . H,e ltH)umonl or !he p111p1r 
has lour pa,15 First, Itio it.Jon t\l nrocJ 
tt'iould tJu 1eplar,.,1 w11h its opo,aI1onat 
cnun1e1na1t . lttn1.htn.._:y $flcond. • s,ny tc, 
nond, whon opo, lllhOlllil!IV del i nod ,n~kOI 

nOllOmond!i,. on lho ptiy:iic111I 11n.-11 u nn11,nf, 
and !Int flny 1,onrn11n1 '"llui,c~ a so~c•f1(: 

. gco1nul1y Ull"V In rt,',QIYC con!l1ll5 tie• 

• l'Nuen toJ1H.l onc,o, Th11d . 0111.e a conlhct 
l,('!Ylo•.•••n l!' IHIClll. lC!l IS Cl!!&rly !". lillntl," ti 

p0ss,ti•e !o t1,• l11•n 111 .. cwomC"l r1 c:;11 ,,,lu· 
l•on 1,1q " 111•d 10 \HIIYCI\I !ht.• lOn!ll,;t iHld 
lo ms,~l- lh at 1/111 I 1'111!1011 ll•• p, l!!i Ofl! in 

any con11u1 whmc th~ co11ll1ct '""J"I 
occur . f'mally. !ho cn,11onrnonl n1JCO s no 

geome lncal 0 1gar11zn11on be¥'ond 11'\lll 
which ,t ~Cl!. lrom con,b,nallons ur rela- ·· 

t,ons !io'O dutmod. TwQ_ llopond1c11:t follow, 
1hc ltr sl 1llustra1iny spcc,1,c 1codcnclos, 
contl.ct1 , 11nd rolat,ons !or lho on11a11ce lo 

an oft.co nml Hw sot: ond ,11u,1,a11ng ltlll· 
donc,os . con!llcl:s. and pu!lc, n1 to_, lho 

en11anct to 11uburban hous.e. 

------,-------,-----·- - - ··- · - -•· -
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J!$ ZS I f IQ . 

At p,esent lh,He arr! two .lhi11gs w,ong with do!tgn program,. First of ell, 
even 11 yuu :-.tnte dcmdy WhJI a bu1ld1ng has lo CIO, thero is !:lill no woy of 
t,ncl,n'J out wlu.11 lh<' hutld1ng ,mlist he l1k.e to do 1t. Tho ouomelry ot the bu1IO• 
IIIIJ ,s Mill., m nltcf !or th~ d OSlijflCr'S 1nlu1tlon. !ho p,09rnm uocs not holp , 

S1•t;onrl cvon 11 you !.!Dir: Cl<'..irly what thl' bu,tdin!J has to du, thore 1s no woy 
of f1nd,ny 11 lh1~ Is whal ltlt' building ou9ht to do . II is po::i.s1blo to mal\c up an 
01b11rar'f prour.im !or a bu1ldir19 Thero 1s. al proscnt, nc, way ol bc,ing sure 

11,ar progr,1ms are not orb1tra.r~: thuro is no way of !Csllng what tho program 
says 

As rar as lh•s second point goes. m1'st dcs,gno,s would maintain I hat no 

µroqrem r.nn cvt•r bo m ."!dtt nona1b11ra,y. Tnwv would !ley th.1t the rii:;"h!ncss 
or wronqnt:s, of n µrogr,11111s no! ;i f;,ctu:11 nlattur t"n,t n moral ono. it IS not a 

•Qu<·:,t11i,1 o l 1:ict bu! <1 ~ut• :1 1101, or value Thc!lf: peoµhJ Jr~u" in lho same WHY 
et..,out 1t11• µhysic.it cnv1ronrnc nt 1t!..cll Tt1oy say that the 011v1ronmcnt cannot 

be 11 q hl or w10nu In any ob1ocl1vo scn~rn but !hat it can only be Judged ac

cording 10 cr1turia. or yoal!.. or policius. o, vct !uos. which havo themselves 

bcC!n .lrlJ1lrar1ly choson. 

We IJtthP.vn this point or view 1, rn1,1ako11 . Wt! believe that It is poss·blr. 10 

def mt d<-,,gri in such a wily that tho r11Jhlnils5 or wrongr,o~t or 3 building i5 

A4P ,4 I) 

,· ' ..r 

.'!"<'· • ·•. ···' 

WhallaaNnd? 

·, . ' 

.. ,:-- :~l'Jl;V IJ: ~:.,l;~1tOII (~1.t;, r: t: nut ,I qu{• .. ,1,011 of v11l111: We ,.,. .,; , , ,,1, 1_.., ,. tr .. ,, ti 

\.:._ ... : ,.~.1<:Jn •!:I (h!flfltJ (f 1n '1t u !; ~••Y ii "'l lid('mc;111 ot w t,a!" l)Utl(J ,11'1 (H1• 1l 1! It, 'Jf,' a , , 

y,,,icf phy~1( ar concl uo,1ons at.Jou111111 tJ<,-e;m ,.• fry o t !ht• t.,u1ll1 111 •_.; ,J u ,_ .. _ftf '/.'•· 

t,,.,f.,..vc.i: in (itt ior w1,r<ts. tt1,11 ii 1! po,'irtJIC 10 W !1I~ a prn~rarn w i1,e, t1 ,~ t.,•,lh at, 
, ;'. jeC \i vcfy-~brr.ect find which y,olds the Rr.lva l µt,ys ic et (JC'>metrv !if., t,u,i d1 r19 

. . LctJ,'J b~t(Jfi'.l W.ih Ill~ k,f\d ol p,oyr~ms wf uc h ,ieol-!I C write lvf'firy I! t~ ...,.,,J,i iv 
r'uco~jr,1z{•rl 11.)at '.:iriy scr10 H'.i a1 H:1 np110 ,makl' :nc e11viroruru: n! w<Hi-; mu!.! 

bc~1in w1,lh.•l!I ~::.i1emCn1 ol u!.cr 11(?•:d:; Chri~:01,tu:-r J one·•, c all~_ n ,, ,111 p1:r l c1 r
mr111cc sf} C' c!f1cat1ons . Oruc{• Arc her u1 115 11,i:- n , dt·: ':.1 q n , 1o~ I~. tr\ ~r1•;1r1,••:r,, :g 

· t hC" y are.oll 'l.1_1 ca lled dl!~l~jt"I C.1Jl t:r1a. ~•I !he ll 1ul<1111';l fi1•:;1 ?~H'; r'l !:; !Jl ioi • !tl•J•; 

MC c~ !l cc1 6S!'!r f£•q~n emc11t~ . ill tt1e Mit (•S t<y u! t-'ulif ,L U11 1li.J, ,,,; nrio V-10 , ., ':. 

.thC:f h.:wu I.JC~.! rl cn i_! t•d a ~!11n l1e~ \ li"Y :t (1• oiler, s1n1plv c<.1 1,f•d r1..'Qu ,n:mr•r1h 

or neC'd'.i. Wt1,'llf'vt•r wora tS ll5t'd lilt• n rn 1n ,d(•:1 1 .. , a l wuy •• 1,11:; Oelorc ~!iJrl ,nq 
· to ctCs,f!n'•n bu1lcl 1ng. tt,e d 1.' s,qncr mu~i" <h !! 111 t: it s vurµ o •, e u , d "l& d Tt 1,:; 

do!J1lt!C1 del ,n11 1on of purros. c . (JU.JI'., , f(' QLJ IICrll L'fllS o, ra .. ·CO ~ L;Jr, tt, c• n IJ(' 

u :,cct_ a~ a Cl11,•c.; lc.l 1s t. A Proposeo CJ~s1yn c.;.i,11 b~ cv.tlu.J!et..1 by ct,L:Lkrn~ ,1 

~ya1nsl lhC C~ll.'Ckhst . 

Out :how.d o wr- <1f'c1d1< 11,,,1 5,n r•w:t11riq r , •,1 I:y 1:; ;, 111.•L'U ·, r t11 , :~ :rn; rc-~1 ,1r1'.,h•: r 

obv1ot1'.'.\Y. !<; Ask \I ll• c.111:nt · (1u: iJ"U Pl t· ;,,c 11c,r ,.,rn1 u~: f u n ; IIJ! t · !:, .. . , ., e \ '.. 

t lw 1r. _ovm nc<'d:. Sui1;1 0 :;; .. ~tw11 . th.JI w e lr y to ;1 s :..L'~:. ;11: :n.,:1: •_; n1 ••: Cl·, b ·-.i 

wal ct.11 n g l hCni W<:! 51111 C0:'1nO! b e su re w t• kn u w wli;, t l.J(: U;JI ':' ri : .i ll i n t.l~d ',/;t 

·.c~nriot dt:'c1rlc wt1;111.s rc,1IIy· nt-'1:decl e•lflL' r rJy <.1 Sk.1 nq qw_•-:,t1(..1r,::. or b y out• 

sick Oosi.!~va1 ,o n. 1.Jcc c.1u ~(.' ltll:' conr.1•pt 01 n t•P.O •~ nut wt• il d (: l111t.'C l t1u wvro 
n l!cd ~as ~· var1L'ly 0 1 mcJnmqs When 1! 1.s '!.U•U :h;:11 pJ•c_1pl1 ! n,· t ·0 ct,1 to 

br 1.•.:,1ht• .·11 llll' Jns !h~d \tit'',' Will d ie Wilhlr, ti l t·w nunult•:. 11 !hl·Y (J U (l (J l '1 '.'I : t 
Wt1C1_, sofnl'o,n: !,,1y5_ I nC'cd n ctr ,r,k . .. /1 OIL':t , 1:. r1L' tt1 1r, io •, r1 .. •.-, ·II!,•, :: ti•:'.!c- t 

a11,~ r h l• ha'.. t1J<.l on e! W!1(.'n 1I 1:., :; ;t ,d ! r1 ;1 ! p1·op1,., r11' t ' Cl ;in ~11 mu :.. 1:w n It )'.:' 

nie.tn1nq 1:, alnio'..I wr1ol ty_ob:;cure Tt w !,l..1!cn1er1l 1/ 1..1: ,l ;wr :,un 11r ••·C:'i !, :.;n-1(• · 

tt11ng has rl o \•-.. r ll-dcf, ned mcanrny We can1101 <ll·c1 U1-.• w hc lht.•r such u-;tJt<:
mcnt 1s tru e, ·or !also. 

We shall. ttwr°cforc . 1eplat;1.• the •dl•:t ol ,'iet:t l by the ,dcJ o f W~l,71 PCUUII' .,,c 

try1nrfto do We s ti:111. Hl l'tlec.l. il CC. t~pl ~on1ct1 ,1r1 ,, as 3 11<:!e<J 1I w, · 1 "" ~!,o,v 
tlwt the J.H"0p1c (:Oll CClllPd Wh(.•n o•ven Jlle 0 11;.1 0 .,1ur111 v . i1Ct1vcl y 1,.., l u :..111:.ty 
the fH•L'd . l !11s 1mpl1os tt,.,1 every m:,, d . 1! ..,,., riJ 1~ an ocl,vc lrJt(' (' W f' ,._ ,111 :h,!J 

' · a c11vl! fo rce Wll1ch underlies tt11: need ;,i tc11 cJm11:y ,, ten t:cn cy. t1, c 10!(, rc . 1s 

·. ::rn 0~1(.lr;-i:1unal vcrsiun ol a n('ed 1: sorn1~ori•i •;Jy'i 11 1,11 & c cr1;11n ri r\' 'J t' lli:; ! s 

we can no t-te~1111c s:Jtcm,int. bt•caust.: ,1-.· e d o n o t i<now wti,111! rcil llv c:1 a 11n:., 

II !iOnlE'On~ says that a certain tendency c,-.1:.is . we c:..in bl•g,n to tc~t l hc 
statement. · 

Hc, O 1s an cx.imµlc Su pros,~ we s,,y " Pcoµle w o rkrn(l in an otr,cc nt-cd o 

. view." T111s 1s a s!Jkmer,r o l nct·ll 11 can ~>c 1nll'' Pf!!lt:ct in manv woy ,;, DO~!. 
it m c:1 11 " II wou ld tw ' n1c('o ii 1..>C? o 1>l c 111 oll,ccs h;1d v1t.:w~ " ·, Dot·s 1t in1•,tn· 
.. Pt•oµ1c s nvH1 t•y w;in1 a v11!w lr o ni their 0ll1ct•!,. .. , OUC !,. 11 m~Jrl ?P.o p ll• w,11 
y,ay m i1ney 10 {l<' I ;,i v11iw !,om lhl.'ir ollect":, . .., Trw ,c arc "io m;my wa •1::, or 

1ntc;nrct1ng 1t :h(\t the stalc:rnent ,s .:ilmo!.t ust:l, .•::,s W1,; do n01 know wn<J: ,1 
really says · 

: Bt1t 11 we rcpt~cc 11 by ~l.~e !ilat e1r11?n l. · Peo ple w ork1n ~ 111 of11 cc!. 11,· 1,, <:W ! ,, 
v1f!w lrorn tlleu olf1 ce~ . ltus ,s a sla:cm,•n! of 1.11 I l! m;iy 1.)1 • t;1 l'.it• ,t muy Uu 

true, bt1I ,1 _1.-·;111 be les h.• d It 1s o !il~tcrnt• ri1 or a 11:nd,:ncy If obs1•,v:t11on shows •! .. : 
lhnl Pt•ut)le ,,., on oll,cc achvdy 1,y to !ll'l 1hos1· t.ll'!.,~s wtuu·: t. u 11 11nJn<1 a vI(•w 

.it ,s c.;lca,1y 1t.: aso r1 a1Jlf: to 5Jy t ll ,1! tricy lll' t: C11111• vu:W II 011 u,r oll ic r h.,w l 

peoµlc m;1l-.f! np t·llun to 901 ;i " •t•lfot ovf:n Wt'IL•ri they g~•t U1l.' t Pane~. we ~hall 
nalvri;ttly Oc-:i,n lo dOl Jllt the ncl' d 

EvC'ry Slatemcnl ot il tendency ,s J t1ypulf,r-s1s. :m a11en1p: to ·conr1cn1e a 
· 13rq(: nu rnt)N ol o l.J ~{.!IVJ!lon~ !Jy nH:an~ o! J qenrral !:IOll'tnL•nt In 1t11-:. sens~. 

/ e slatt.•n1ent ol a ll'ndcr1 c y ,s like <My sc1C'nt1l,c 1t1t:ory. S•~ r (! , , stJ:t•mc11t ot a 

tendency is e way o f 1ntu,rpre11nu obscrvatioris. we m\J!ol try as h:iro O!. yos-
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r,1hli• to ,ut• out ull~rna11ve hy~lolhrso, !;uppu,c wo haYO obstuvcd thnt · 
µ<'up lo 1n othr.os t,y tn 9 ct \1t•sk5 1h:il1n 1ndOW wh\'n lhOy gol lho r.hllllCI. 
It,,. pn•;-.,t)lu 10 1nlc1 hom 11w, thM 11J. / try,1uJ \0 ()Ol II v,ew Out wu m l9ht 
cqu;tlly "°"II in tc, lh,• o••:.tcncu o f o ther h.•nr1,,ncies They coulr! b u trying to 

91,1 mo,c hg fll. or bl'llor vcnltl atu,n, or d ,,rct ,unllfJM. Or t hey may he try,no 
to gr.I somt1ll1l1uJ llif mo,e compltt:a tod . !hoy mny wont to be ,n a oosil 1o n 
from which thoy Mto tho IIQIH on the tAc<', o f tneir companion, lnstoad of 

aeo1n9 thom 1n s1l hOufttfO ayail'\51 the w indow. 

In 0 ,c.1c, ;o tu, conf,dcnt that peopl e- rea lly !-t'O"- a v, " w· we must make obscr• • · 
v,,11ons which at:ow us to ru le out such u1:ornn 11vo 1ntc rprcta1 ,ons ono b'f ·: ~ 
on~ For tH1:tn1ple. suppos1! wo constr uct ar-t olhco in w tuc ti hCJhl level s oro 
un,lor111 t hrou~1hout. bocJusu window~ ore supptcnw,,tcd by ar1t lic.:1ot llghl. 
Oo Pt.' nfllo ~11 11 t,y to w o rk ncJr Iha w indow in ~oc t, nn ollice? It they do, we 
can ru le ou t the po~-.1bd1ly !hat th'-'V oro n101cl y 1,yin9 to g et more l igh t. 
Rulmy out all the .1111.!rnallvo intc,µ11.,.tJtions we cun flunk ot is o labor,ou! . 
a r,d cx1.>on~1 ve t ,1 s k Fullh~rmoro . 1n ordor to mako tho hyputhc~•s moro 
ac ..: urah.t , wo 1nusl t1y to spcc ,ly what kind o l people seek a view from tholr 
o ltices. ttu,ul<J wtu,t r,ans o t their w o ,k. tney ~ech. 11 m ost, what aspec ts of 

" viow · t1,f'y ;u c ,Nilly h.>Oh.11"1() fo r . Jnd ~() on Aga in . lh1S is a labooous and 
r •p1Ji ,~ivt! l:l !-k It ,s llko 1110 1.1~ k ul lurnhf,~ uny sc1c nt1 flc hyµo t11r~,s or 
llwo, y. A good thro,y cnnnot b•J ,nvon tC'd owarmght. 11 cnn be created only .. 

by ruf 111u~ont ov~r many years on<.I by n,.-ny i11dopondont. d1lfc ren t ob- · 

sorv~•~. 

It 15. 11,erctorc v itally importan t tru,, we do not oxnggornte the p seudo· 
sc ,cnhhc ar.perl ot the conceµ t ot tc ndi.'nt y. S,nce a tond\lncy •s ., hypoth• 
~::.,s. 110 lcm.Jcncy Cilll be st:l!l'd 1n ;wy at>o;olult! o r fina l fo rin Tho iUc.11 o f 
p C' rlcl"l OhJCCIIV LI V .~ ;\ fl 1lh151on . .imJ thc rt.•IOtO lhore is 1101ust1lu.;011on 10, 

.:, t.r. 1,1,1, ruJ oniy 1110 ·.e 1t~nc1c nc1cs w110:;,c c111s tcncc lw:, lJucn " o tJ1r.c 11vc ly 
dl"n,o,, sl ratcd ·· Ouwr !cndcnc: 1c s. lhuur1h lhl.'y inny bo spccu l.J l lvo. :H o often 
mo, c !o+gnihcnnt h orn tht.• human point ol view. It w ould be cxtromcly d:m-
9c,ou s to iynorc such tendencies 1ust because we havo no dala to · support"' 
th,:m Prov1dro I hey aro staled clearly. so that they can be shown wrong 
by 5onwonc w, 11,ng to unt.10,t.iko tho necessary oxpcomcnts. 1115 85 1m• 
porl:,nt to include thc~u 1cndoncm~ tn tno program as ii Is to 1ncludd those 

1onacnc,c1 that wu am su1e about · 

NoN we tacl.' the co111ral problom of design · G,vcn o stJte1ncnt or what people 
ri~cd . how cun we 111 1d a physical cnvu o nrnc nt wh ich meets those noods7 

In o nfo r to an~wcr Ih,s question wo must fir st dof1nc clc.'.Hly ju51 w t1at wo 

mcJn hy meeting ot•crls Ttus 1s no t ns ca~v os 11 SCll ll\S So long os wo nre 
us1ny the w o rd n n11d s. tho +dt•.:\ ol meeting them s11cm s tu,riy obvious How• 
eve, . ont e wo ropla i.: e lhc 1dci1 ul nttcd by the Iden 0I10,uJcncy anc1 try lo 
uaust.1 1c th~ 1dL•a of muctn1g nec <.I~ In to tho new lonoungo, wo shall seo that 

,ts m c.1n1n9 1s no! rc.1t1y c tc:i r ctl all . 

l lH! idea ot 111.!cd'i 1s p~15!.1vr Out the 1dcn ot tcndencu:-s 1s hinhly active It 
cn1phil !-1zc.•s tho tact tlrnl. ~1vrr, tho oppo1 tun1ty . rcoplo wi ll 1,y 10 sa tisfy 
n)f•!'l 'i fur th t?mselvcs When we lry to mtc,prct the idea of meeti ng needs Ir, 
tho l11.:n1 of th1!i. new L•mphasis. we see th.JI 1t ,s h igh ly amoiguous. To what 
c.ctont arc peoµ le expcc!<:d to mco l neods lo, lhcmsclves. and to whot 

e111on11s tho environment o•µ~cted to d o ti tor them? 

T;1kc tor c•t1n1plo a :a1mp lo t.1h.: :-i 11on . a mnn ~ilh r-tU 1n n thil,r. Ho h il o;. Y,H1out 

n,• r d s Ii~ nncds to sh ill his µ0!!1l 10 111!Yerv now O"d \h on. to ,n,11nlnu1 1hr, 
c11cul ,1t1un ,n 111~ lJutltK kS :t1)d 1111 ~Jl:!1 1: !I •: 1tt l!\·111 t! !d 1tJnd . l1c 1111,!dS onough 

hqhl 10 ' l'"1J b'( II h~ s,1s 1n 11,s thi\11 :o oq omJJ\jh, Im "'' II need toad or ro
h !!sh111('nl He needs vt11 ti lil t1on. Under norm;,I c1rcums1ancos he ,s perlcc11v 
abi '-' to meet thCso ncl~ds lo, himself . Qyt 11 we dchne a good environment 
Ut ono which meets needs. we ahoutd logically be fo rced 10 design an en
vlronmont which meets 1t1ose needs tor n im . Thia conJ'-'res LIP an image ot 
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o n,.Jn ly ir,H in .in nrntcha,r. le.J OU 111'111'1 ft•d tum 1111 •lhi11111 ;,!!y ., w 1n c.! 1, ,... t.11,.1 l'n• 
ln!1 nu1o mntu·a1i v when the , uom t>ct:vmt··• too ho! . :, 1,,;1,1 t.,1 ·11Hl , -N ,h 1,od .,,, 

outon,.i t1c all;• ,1s ••vcninq corn,., . n r1tl nae•, in the ch, 11r m;, ~•.:.. •,;, ,, ,, t., ~ ou t• 
lockc to kcrp l ho µr e3!hHO from hudd1n1; 110 too mvch 1n ijl"I)' u rn1 c, l1t1to 

The imog n Is absu rd If i , ob,urd bec:w ~c tho m.,n ,s 1,1orfi:t.1:y t nn: ,t-, i.! o f 
mcc11119 wcr.o needs tor hhn '::o o ll lridr,('d . no! o nly 1s he C.lpable of '""Pt 111g 
them for h1m sc ll, bu! !or hi s own woll -bc ,119 1t 1s almo:;t C~' !n1r, thJ I t•o si,ou ld 
m c<:I \hom for hirt1 !oclt M on 1-; an ac:ap111,~J organ,-,rn A m .:ir1 w :,o •!. no long,,, 

m oot,n() h ,s needs 1s no lon~ c-r Ad .1~1111Q 1 r1c da ily. hou rly. r,r u u •c;:, o! 1J ! l'\'-'t• 

in<J ,s t110 p rocess ol hie 1\Sl' !f , on organism which,, no lo n1; er ec.l,1µ1m9 : ';:o 

no IOrHJCr :l l1vo 

It 1s t hcrclorc. c lt.'iH th;, t a qood en v11 1J nmc11t 1s no r r.o much one t rtJI meets 
ncc ,1s ., ._ o n u ltwl allow~ men lo m t·l•I nr.t:di. lo r thcr11s1!h,c s II we ddu1c ;i 

need oil a lcndcncy. as somethmn w luch pr-oplc ;irJt 1ry1 r,q l o do. th• •n "tlr l! 

m usl D!-.S UOIO lt•at I hey w,11 du II wh<•1 ir.vc, I hoy ~C.'I ih'! c11ancc The: only 10 b 
wh,ch !ho cnvuonrncn t h..t'.. ,s 10 m~1'c ~u•L· tth: y y et 1111s ChJncc 

No w .11 ti,st :r;., rJht 11 m.iy :-;ecrn !hat lht- :'ll' l lll'lll'nl 1t •,1cl '.. l u ,, d 11 •,1c1 <:nt:1 Co 

t,ac k Iv th~ •"' • ;1,n plc of the 111,1n :;1!111ui 11 1 ;1 L1 1:11t Under norm,11 t 00<!11,0115 

c., ch one ol 11:c tcndcnC tC!i Vl1\1Ch Jll ! ,f.' :'> ' " l h, , ... thlill•on Ci\n f;11't• CJ.ff' c.,f 
•t~cl l Tho man ..:n n c.i o ('ve,yt h,ng !o r h1111 s1•ll Thc ri! 1!. no :uvblc:,n ,n 11,c 
si tu ation Th(! Cll'luonrncnl docs 11 01 require tt:dc'i1q,, II n t: (: (J-; arc dl'lin•:d 

as tcnd,~nci<Js. ancJ 1f 1encJcnc 1cs ore c apc1t.J le ol t~lo(. ,m; c~J! C ul th,!m t:-1'.cs , 
then w hy dncs the crwironmrnt ever rr•q Lur t• dcs•u n oy dco;.1<:nc u,? VJny 

c .1 nnot PC00l t? l.Jc le f t lo J!J :'lfl l :o tt1 r cn•,uo1ur1,•11 1 c1n1l lo sri:,p<: tlif.': f CI Wn 
cnv11011111cnl J :,. t l 1cy w 1~h. ,-..·,1 111t1c hr.111 of ln1 r krny1•, ~ t. '11~1o• r1l••1.._ t' l1"C· 

lr1r.1;:a115 _ n11d ot hc, :i II l c1itknc,(''. ,,r,~ ,11. II \ l! lon.: t ' !. lhf' n l..lt'UVl t• w 1fl '1,c

SU lll.Jl.J ly 1;,~:e action whenever l !1c L'n '"""H11111•nl ,:,. 110: '-J ll ":..fo1c . lory ..ind v11II 
rncc t their own needs for thom !'i<'lvcs \".Jhy docs th,• Pnvuo,Hncut " •t.•U 
design., w 1,y should dcs1gnors e ver take a hdnd 01 011? 

The answer ,s lh 1s Under cc,t,1111 co nd,t,ons. I L•n dcnc- ,c!. contllc t In., con

fl1c1 ~• lu.1 t1on . !he ll'ndcocic s c;1n not t~1kc c .1,e ol l h<:m~•:lvt•s. lJer ;n,sc one ,s 
pulltn~ ,n c,nc d11cc11on. and ttH.• 01hcr 1<: p u llinq ,n 11 1c• opµos,tc du,•c t,on 

Undrr 1hCS{' ClfCUnlSl.11lCt.!S . lllu cn v11 ,lnmtml docs nct·d lll'S•~Jn . ti mu~ t be 
rearrangt.•d 1n ~uch a way !hat the lendt.•nc,cs no tonqN conll 1c1 

Lot us go b,,ck once 1110,c lo the man !',•lf1nu m a c !1,1u Th L•t1..: .ire u : r la1n 
c h:'111s, mnd~ ct ca nv.i:; slu119 llelw,•c11 w11c suµjlort5 . m whit. h yc, 11 c::innol 

move oll'Ju t at w ill . hccJu se your body nlVway:; ~•nli. ~ lo the lowcsl po!ii!lon 
nnd ,:; held thrrc t,y lhc c:inva :; A flcr ~1 ll1 n~ 1n one o f 1t1c~c chJ 11 s lo r .1 l vw 

m,nutcs ,you br.g m 10 !ee l uncorn lo, tJhlc . Hie p,c~~u r,• o n ccn ,1 ,n µ :ut:, of 
tti c body l>uLlds up, but yo u C~ll llOt m ove Shql1lly lo lt:dllC I" 111.~ I.J ICSSUI C! , 
You lry lo ~hil t pO'.i1!101\.S bHI yOll c annot .i\t l,n t -;1911111 rn •~1ti1 :at:c• 111 fh;-i t 
1h1s 1s not so l 11d,.•co. ttw H:n den cy lo :1 y tu , \•d ue •> !lit.• i1 rc•,5u,c cu,, u,, , 

body hil:; ~ :,;1 01p le oullet You cti n sunvl y ~p •I up Jnc! w al l'I. ;ibc.,u l Th~ t rou blo 
is. ol cou.rsc- . !hell m m a11y ca s1•s then, will I.Ju anot her IL•nc" . .- ncy opt•r .11,,,g 
w111ch m akes you want lo ~lay s1 t1m 'J w here yo u ore It 1:. th !.! con thc t bc ! V¥ ce l'\ 
your tendl'ncy 10 sl ay where you are and your lend ency 10 sh1!1 vos1!1on 
whic h mall.cs a problem. In a p roperly d esigned ch .:i1 r lh1s conflict OOL'S not 
occur. • 

We m;1y. then: lo tt.•. fC'µl;u :c 1110 s,mplr -m1 11d L·J cJr•!1n,11011 ur ~ f.JOOd 1•rw1,on

m cn t os one that m c- c-ls n1•cds. b y I ii<' lvllv w ,nn Ucl 11111ton a gc.,od cn v11u n 
mL·nt 1s on.! In which no two 1c11<Jcnc,c ~ c o11 ll1c1 

Or courso. l he con fl1cts Iha ! occvr m budd,nys ancJ ~, t ics can oc, mu c- h more 

com p ltcalcd than th e one w e havo Just de::.colJecJ . There con b e co n ll 1cls 
bctwrcn te 11dc rtc1cs w,tt11n a smy !o per 5on . b-:-1 wcrn one Der so,, and a 
lendcncy of a group . or between a lenCrncy ,no person 11nd sumo IJrQer 

tendency Iha! 1s p,:u'1 o~ a mass p henornonon Bu t the princ ip le 15 olw;ys tho 
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umn r,ovitJed Jhal alt lhe tendencies can~lo treetv ,md ,rue not brought · 
into confhrt with other tcndtmc,es, thr t,nv~ ,,.',on t in wh ich they nrt'I occur• 
riny 1,111 goo<1 onP. It tollowi then tna1 tho rnv1ronm11nt only requ i res dC!>lgr, 
in order to ruevtuit con!ltcts occurr1n9 II we .,.. ,sh to spoc,ty tho pallern a" 
cnv11onmi-nt ought to hav". wo muin bt-91n t.iv ,donhtyu,y all con flicts b•· 1 

tween tendencies wh,ch m19hl possibly occur in t11e environment. 

In ,ummo,y Until we have monaged lo soe de~1gn problem s in terms of 
conll,c t between lcndcnc ,es . lhore i~ noth,nQ for !he de51gn11r to do. So long 
ns we ~t•e 110l htng out ,solalnd lcndenc if?S we must ossumo tho! I hoy "N Ii i 

ta~ c c.,,~ of ttwmsc1vc s Wo huvc only succc('ded in Sl;'\ling a d<.'s i9n problem · 
1n o con~11uct1vo wav at tt,at moment when we havo stated It os a con!lict ot 
tcndonc1e~ Since tht.? 1c11dencics ,n confhct moy ollon bo hidden . to state the 
p1otJ lcn1 ,s a d1fflcult process which requ ires p dcliberato and inventive 

-s-.Jorch for conll1cts 

We dcs1..i 11 tho envuonment, then. to p,uvont conflict . Wo must now slart 
t.:it1>. 1ng nbout tho ft 1.'.Jlurrs ol b11 i ld1n9s wluch c1rn help us do this. Tllo 
fc;i luru'> thnt cau~t" onct wcv<'nl 1nd1v11Juul conll,ch uro no t bricks. or d~ors, 
ur 1vufs tti ry om goomolncu.l rola1tonsh1ps t>otween such concro:o piocos. 
Wo shall call them ,elat,Qris 

Oolo,o c1c~cribin~ how wo H\\l~nl a new one. let us look at sorne e,camoloa of 
wull -known t t'lotions. Hero arc 11¥8 typica l ,ol,11,ons from a supcrmari..01I 
1. Ctu.'ci.. -out counters are nosr the e>e,I doors. 

.,. 2 1 no staci.. of ba~kcts and trolley, is inside tno entronco and d irect ly ,n 

/to'1t o l II 
3 Mc.at nnd da"y 1clngcro1O,s a,oar tflo t.wck or the sl ore, nnd oll othN 
00011, on t.J1sp ta y Jrn oerwcon 1t1cso ,elr,gerotors and 11,e check-out countora. 
4. 01!',ptay shclv1n1J h.1s a tapo,ing cross sect ion. narrow at lho top and wider 
at lhc b Ol10ltl . 

S. Tile s lo ,c 1s ylass-trontcd. with .-isles ru11ning from front to t>ack at rigltt 
angles to Ille st,out. 

These rclahons h:ivo become widely copied and typical of supcrmorkets 
bccau!,C e.,ch of !hon, prevents some specific cont11ci . Hero are tho fi¥e 
rcl.it,ons. lollowed ,n oach caso t,y tho con!llc ts. 

Check-out near ciul doors. This rolat1on provcnts a con flict between tho 
tul row, ny Ic11donc1cs : 
1 . M,-u1:io,~mc11t has to koup nil good s on tho soles sic.J c or tho chock-outs, . 
2. M..tnJgcmcot Is trying 10 uso tivcry squo,e loot ol sell ing space. 

Oa~.._<'t'i or trnllcys insH .. h.• mo entr.lnc" nnd dirccUy in front or it. 
1 Man.,rJem,•nl tr,cs 10 c11cour !11J1.! ~lio,,p~:; !O •J~IJ l:t!~kr!~. so !tidl they are 
not rrlu r; t,1111 to p,ck up 1!11.lrn \JOOdS. 
2. Slloµ~wrs ll:nd to movo as last as posslbto for tho goods nnd nre therefore 
hkuly to mrss !he ba~kcts. 

, 
MeJI anu dairy p1oducIs at !he back of the store ■nd all other goods betwe•" 
tncsu co1..1,11t1rs and tho choc k-outs. 
t M,11,;1uc111on1 tries to uot c¥ery shopper to willk pest•~ rnany goods 1, 
po5•;1blH . 
2 Shoppr,s visit meal and dairy sections almost evv,y timo they go to tttfl 
tupo,markct. 

0 1s:,1ay sholving with toporing cross section ao good& near tho ground.,, 
clearly ¥1:11bto to shoppers 
1 People 1r.11d 10 wa•k n,ound I supermarket without bot\lJ1ng down con• 
Sli1nllv 10 loo i.. ro, goods. 
2 Poo plu w.10110 bo 1blo 10 l1nd tho goods thoy ■ re looking lor without 
ha¥1ng to ask. 
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Two nunor pj,nl~ remnln. Forst, conll,chOdon~les occur und; , spc,,:lllc . . 
cond1t,on1 Tile rclat1on reQu1red to prc11,mt the conlhcl i, roquired only 
un'1t-r these ar,f!cd1c cond1t iOll5. Thf) cor1d1t1nns under wtuch th• con
fl1ct111g 1onC:011r1c:, occur must bo ~In led o, µ011 of !hi> relat ion. Thus, the 
fi nal lo ,m CJI o rclallo n w ill ~lwny'l l>c . " If !\UCh 011d such co nd i1101,s holC. 
thrn thl' fvllow1n~11 cl i\:1or, 1::. '"quired ."-Socontl . 1ho ::ictu;1I p,oceos~ or ,n. 
vQnf1u9 a , t-r.atron wi ll not lollow ttw p,oce:.s ol lind,ng cont lie ls and de• 
lu11n~ 1J-1111lor,s.1 n Mric t soquonct. 11s i t has bocr1 prc~cntcd horo. In pructlco, 
tht ,1a1r.mont ot tcndrncics. tho statomont of conllict, and tho sl;itc,ment of 
rolo1,on All develop 1ogc 1hcr. 

Loi us summi\rtlC what wo h.:ive dono. We h.iva described a procoss wh ich 
h:1-; twn Sh?ps . (1) iUon11fym9 il confllcl, :.nd (2) dcrlv1n9 a ro101ion frorn it. 
Th1!) procc ~s for ol>l:11nmq n rcrut,on is oOjcctivo 1n the ~<'n~e !tint each of 
,1s step s i~ ba:.~d on o hypotlles1:. thnl can bo tcs:cd . Tho two hypotr1e~cs aro: 
( 1) u11tl, •1 c<'1t :11n ~1wc111c cond1110 11s such and such cun flicuno t,,nc1c nc:1os 
occur , nnd j2) untJtH those cond11,ons tho relation Is bolh ncc.Os'.lary ond 
sull1c..:1o flt 10 pr even t tho contltct . If wr. con not show th.it cithur of thoso 

hypotllr~c ~ ,, fJl so. we mus I H1c11 a~~umc lhnl ony bu1ldm9 whore 1119 con• 
ti.ct can occur must contain the ,0101,on spcc1l1ed. 

In orUcr to cre~tc a l>u1ld1ny in which no tondt-nc,cs contllct. the dt-'llqner 
must try to ph•d 1cl al l 1t1c conl hcts that cou td poss,l>ly occur in it , tloftno · 
the gr.O1m:tric ,~.-1.:i 11O11s lh,11 prevent lhttse conll1c1s . and c ombine these 
rcln l,ons to lorn1 a cohosivu whole . 

Tho no:111 ot view Yo." 11ilve p rc~cn tccJ is 1mpt1rt1ol This i s ·,ts beauty Occaus! It 
1s 1mpo11t..il . 11 m.1liltt'i po :.'.!.1bl\! a snno. conslrnct ivo. and f'VOl ul lo n;11y attitude 

I C'I d1•siun It croa1us H10 oppo,tun11y for cumu11111vc unproverncint ol design 
tdC'ns E._.cryth,ng lunycs on o no ,,nip10 question : What aoc9 D dcslgno, 
do whcf"I tnccd v.-1th a ,elahon which someono olso has writ1e.n? 

Tho lr3d1!10n,'t potnl o l view nboul design !.ays that the rightness nnd wrong
nos"i or a in1.11ion 1s a quc .. tion ol v.iluo A do,1u11cr w ith I h is poin t of view will 
claim lh.11 n rcl ~l iun ran fl') 1udq,•c1 only Uy suhJf'!Ctivcl y Chosrn criteria or 
vu1u1•,; S111 co p,~nplu ._,,iuc lhm9!", d1llr.run l ly wr. con n ovflr be curia in !hat 
o ne or~19ncr will ncc:1•1JI ,inuthc r dos1gnnr's opinion :ind !here Is, thcrc,fore, 
no oasis fo r uru..,crs31 a, rcumcnt. 

Our µ01n1 ot v iew 1s d•llu,ont We br.l iovo thot oll value, can bo replaced by 

one ba51c valuo: l:vcryth,nq desirable in lifo con bn described in terms ot 
freedom o l P<'Oplo s underlying tendonc lcs. Anylhmg Ufldcsirnblo in lilo-· 
wtu: thm soc ,.11 . rcono1111c . or psycllologicnl-can olw.iys bo desc r ibed as an 
1,1n ru ,;ulv<'d c011l:,ct tJr lwc.-cn undurlyinQ 1c11donc ics. :...,10 con l ulhll itself 
only when p 1~o ptp':; 1, •nclonci<':i ,m, rnnn,1HJ lrCIU Tht• onv11onn1cn1 st"lould 
o•vt.• r,, ·n ,'.! .,, to 011 h •11dunc1us. L01t! itr. 1s ln!:~"!' e<i•' :• t! '.!(.'!c 's lcndcn..:10s nlllSt 
be t•l1 111,n;1tcl1 In l c rms ol tn,::. view, tho r l1Jhlr1c~~ or v.1o nQ1 t<: 3S ot a rol.ltion 
Is n 4u t•S.l1{'111 ot tact 

As we have Ma id , rach rel a1ion i5 boscd on two hypothcst-s . (1) the confl1ct lng 
tcncfonc1cs do occur as. statod, under the condillon spnc,ficd. anti (2) the 
H:l.1tion proposed 1s both nccrssJry and sull,cicnt 10 prcv~nt conflict be• 
IW\.'Cn Ul l'Sfl tr.ru.J(••nc i(•S rn ccd w11h a rol.lhon $lilted in I his to,rn. lh!J dtt
!",t(}n~ r rnu ~t c11hnr nccrp l 11 or ~llt'W :l1Jt 1tu•~u 1!' A !!rt\N In C'J''I} c l H1c hvnott\• 

c ~.rs WhaloviJ r ho 1.1• ,os. ho cun11o l mc,cly rn jcct t11c 11 •i.ltio11 t>cc;iusrt hU 

cJl,)C:; no t r.11.0 11. Tho l,ody of known 1c1a 11o n5 must. lhcrolore. 9r<JW ;111d un
p,ovo Oe> !t19n. If undu1s1rx,u .-i s 11,c uwenl io11 nr1tl cJuvclopmt•nl or rt!la1,_ons, 
is no 10 11,;N mc,oiv .-, collec1io 11 or isc, latcd .. ~1 ,111;.:;9r1,1tcl ttd g/l t,,t, . II bo• 
comes a cumul3t ivc sc1cn 11f,c 0110, 1 • 

• Sin<.o lh o 1,,,1 vo,~1o n ot lh,, p,ipr, .,.;a, wr11ttn lflle lh('o,11 11r,1t h11mcwo,1c ha~ hccn 
· (lrvriop,1111 t- o, l? ■ n mr,h! . thn 11,,m ,,..1,11u.itf ' h;:,\ bren :.uppl,, nh!t.J l,y lhc to,m · p;1t -

11• , n · 1 '5 lhe 1,111 e , 1,,1•~·,,., • n101a a r: curato ,uc 1u111 01111• l.JCI 111011ne r ,11 11+<-t a,u !.Plhlll 
nnd ,,,. , ,1n d,1,un,.1 on r. untoal Sc~u,at wo1ktr11n 0o,i.r1oy h•wo b~on <.h•vu •o p 1ng If•• 
1t.JC'J 11I A 11,11 ... n lenou ~f')O :,a I ,.,,,,.m lnal !J"IIO\ lh\JtlfG"1ml\l 01 lh" CO.llblnn lory p,o. 
Crt~, S r,. t=,unc,1 Oully • nd J~hn Tlluty. · A Prourn, Rvpull on Iha P;.11u,n Lanou•~• : · 
it\ lh1t woiun,, . 
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0 
A,,:i,u;r.monts wti 1ch <:au~o th is co11tllcr .ire thoso . U 1ho only cov-o, is In rront 
of 1/1'-' C" lri1nco d,,o, s o, on a d 1r~ct pall, ,n 11 11d out of thr on!l1111co, n11d If 
m.,,,y µeoµlr. lry to stiolt~r. the Or'l\rH!lCC 9'-' l!l l>loCkl}d. E't' '-.'f1 w he,o lht'ft' Is 1 
COV'C l ('t l SP3C: C Jt lhc sido ol l hO doors, ,, the f1oors nre ~<'I bnck so 
th.J I 1h1s space runs 1n at right nngles to the po ... omcnt from a nariow open• 
1ng proµ lc w ,11 not use it. 11\cy w,11 tcnd to fo r,n o hnu across lhe opening 
1Dc1n9 Iha shoot . n9a1n blocking the entrance. 

An,rnqr>mrnt'i wt\, ch rni\y rnevcnt 1110 conflrc t w,!I havo some rovcrod 5poce 
RI lllr ~•dl~ or tho c1111anc c doo r 5. !1- 0 111:11 pcoplo c orn !>1 \c l tor without block• 
1nc1 the doo, way. l h~ sp;icc mu!;I also bo recessed to ovo id bC' ing on any 
d11eLI p;1!h 1n or ,.,u t o f 1nc cntr.1nca 0,, 1111115 <l'.! t"?p ly rocossfl"d or not porarlet 
to 11,0 s trot.•1 1t 1s w,,.,ll•d . Licea use p~oplc tend to stnnd In a 111,0 l:lcmg the 
st, l.• ••I . w ,111.: h1n~; !o r 1111 .. • , .1in to lcs":;cn. Tho ~p ,1cc must t11crc foro bn ;t sha llow 
linr:u l {•(.CSS. 10\l lj hly pa r,lllcl to the street. /\ dCplh of IWO feel should be 
s utl1 c1f' n l to atlow o S•fHJlt• l ine of pco11lc 10 sheller. Noto !ho len9th of th is 
Sl •i'I LC w ,11 c.h :ptmU on ho w busy the pa...,cmonl 1s . w hulllor lhoru 1s e bus stop 
n,•;1 , hy . and t10w much othor ~hcllur 1s ava1lablo. A con...,on 1on1 ,e1a11vtt length 
is !.hown m Figure 2 

Sp.icu 1mmcd1atcly in!'l1c.lc 1hc cntrnnco. closo to !he d1Jors and clear of all 
entry wnd 01t1t paths. w11h a d11 cc1 view ol the slreot. 

When 11 1s cold and windy. pooplc who nrc wailtng to bo µ ickt•d up by cor 
wi ll w:lnl n1ore stwllor than lho covered ontranco prov1dc,,s. Tho lollowing 
t("111h•nc u') ! conll1<.I. 
1 Pt>opl~ t~nd lo wa,I al n pouil ovurlook1n~ 1htt ~lrcet : !hoy will wan! lo 
know !he mon11,m1 the cor !hey arc n1tpcc11ng ftrr iv~s 
2. People who are wailing try to krcp oul of the woy of thoso going In end out. 

A11Jn1Jemen1s which causo th,s conl lic t : tr thr, only window, ncilr thn en• 
t ranc'.i• 1Jou,s ore 1n the cn tr.incc doors l t\cins~lvcs. I hose who ore w.1i1in1J 
wi ll 1rnd to cr owd o,ound the doo1s Even if thc,e ,s nnother win dow near 
1110 doers . 1f 1h1? space 1ust inside 1:-. c loso to ony pa1h in or out o t lhe en
t1o111ce. !hell iHjillll Pl'OPlO WIii gel in tho way. In Oo lh ltll'SC arrang ements. 
peoplu cannot st:-ind lly the window and at the same limo keep out of the way. 

Arran,1emcn15 which may prevent tho conflict . It l he entrance lobby 1s large 
und SlJr,oundcd by glass. the conll,ct will not occu r. lndcud any cn t,ance 
w ilt\ ;l ~PJCO l1Vcrlooku10 !ho ,1rco1 and n1•a, thv cmlr•nce doors will provent 
the CC"llft1ct. p rovtdN.I tho sp.t(:8 I~ t i '1o' cl n'U'f'8r'10n! i: 1gU!'1 3 SI\OWS ono 
solul ,on . 

The st.o,tcst potr1 ham outsldo lhe ontranco doors 101ht, recept ion desk Is 
not It.•~.~ than to,ty h:.•ot. 

Vis110,-s aruve ot tho bu1!dmg 11ller finding thol, way atong a busy street. The 
st red 1s no,~y. ond they have been ,ostled along the pavement. The following 
:cndcnc,cs c0nll1c1 . 
l V1 :.1to,s try to movo d,rectly, w,u,out hes11a1ion, ham the enuance doors to 
tlit.• wtcphon dosk . 
2 v ,,;110,s n,• 1J d II m111u!o o, two In wh,ch h> : oo,1ont tho,, lhoughts before 
am...,inu at the rcccp! ion <1c,k. 

A,,an9 oments which cause this cu,,t:1ct A,, t,rt lt .. t1te ~h lcil has lhc rec:op~ 
t1on1s11us1 1ns1do tht? doo,. µ3rt1cu11,1y 1t there Is no entryway to prolect from 
drafts 

Arrnnocmcnts w hich may prevent the conllict . If tho roccp110n1st ,s plecod 
well itway ho1n lhe entrance doors. or 11 lhttre 1,e onu or more lollb,os bO· 
tween !ht: st ree l one.I r~ccpt1on. tho conlhct dues 1101 c,ccu, The essent ia l 
propony of these arrang.:menta Is thJl tho v1s,10, must cross a qu101 space t~ 

,i,..-_,,,_,.,,,,_, __ ,_..,....,.,,µ,....-.. ,-,;,_-.,.""!'. "'¥**"'·,...,~-..,.,,,.,,,,., -~-f!Cj"l',!"!,''-"1'1,,-,--. .,.,--.---,,-. '"°""'•'""'""'t ,,,_. !"'::"-~-_ _,,.,,,_• .~. •· 
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1 •••• t ende ncie ~ are obs ervable human drives t o•:,:a rd.s 
sa t i sfy i ng needs ••••• 

~' . d • ,,__ l . J • ~ . ~, •••• eve r y ,;ning un es ira:..1 e in .ire, wn e l,_,er sc ~i 2. l, 
ec on o~ic or psycholoc ic, ca~ be de s cribed a s an un 
r eso l ve d conflict be twee n conflictinG t enden c ies . 
Li f e can o~l y fullfill i t s el f when peo ~le te ~~e~ c ies 
a re r ~~ning fr ee ••.••• ( t he Ato~~) 

Al exa nde r s ku ns t ; re e p o~ alle mcgelijke mens el i :ke 
waar den _dc or een ~nke le basiswaa rde te vervan~e; , de 
v:enseli j kne j_d al::. e me1,seli ~~:e nei ;; i r...g en tot hun r ec~1t 
te laten ~omen , is uto pi s ct . 
I mm ers, e en n ie t gering aan ~al men~eli jke te ~den c ies 
bes t aat prec ies in b e t willen uit s chake l en va~ a ndere 
me!-::s elijke tf:-~:d ent i es. Alexan.d c: rs kunst ; ree p uoe t 
and e r s en g enn anc eerde r uit;ewer~t worden . 
Di t h ebben Vii ,:· reeds g edaan do er de cs scr. ri j vi.:ic:; e n 
keuze van en voc r het beeld van de " g ezo r: de sa:::e:: 
leviq;". 

2. Somo i g e t e~denties ZlJn juist ; ericht cp h et 
ui tlo l·:~~ en var.: een evol u ti ewe!~te ::d c c-r:.fl ic t. Ee t d-: e r 
de s i gn kana l iseren van al l e mo~eli jke tende~ti es z cu~ 
indi e:: di t t c t de :so6el i ~' !J:ieden beho :.. rde, be::a l ve 
rust e~ vrs de , evenze e r steriliteit t c t gevc l ~ h ebt en. 
Het waardesyst eem mee t a nders 02sch reven wo ·. den. 
Een boel tend on ties (voe :bare en merkbare s tre vi ~zen ) 
zi j n min of ~eer ver~c r g en d.w.z ze ku~nen slech ts 
a a n het lict t gebrach t word~n indien wij ze e en ]:ans 

· E_; even te bes t aan; b.v door een r :...i i;-J s re scala var: 2.c t:.e 
IJ1og eli j khe der .. aan te bieden. Li .a. ·vr: v,e k.un:r.:. en de e r 
ingre pen in de scala van actiemoge1ijkt.ei e!1, ac ti e s 
blootlezgen. 
?aul lClee z e6 t: 11 :,.u r-.st moet h (:; t or:zich tbare zic~~tb.::. 2. r 
rnaken ''; m. a .w kunst moet functioneel zijn, zij verlic~ 
een s ame:11 eving er- berei cl, t deze veer o·p de vc :cend.e 
stap naar de meLselijke vooruit f ang. 
We zoeken naa r de modern e gedisci plir:eerde v er s ie 
hiervan. \'le moete:-. ni e t zec gen "u~c.erl~_r i!J.tj t ~~- e de f i
r,.i tion of a pattern is the ideal of :r.uir:c:.n free dcr-_,:,, 
maar "u11derlying the definition of a pat t ern _i s t h e · 
ideal of u:1foldin6 huma:!1 pow9rs". 
Voor het laatst geintroduceerde begrip slui t en wij 
aan bij de mensen van de "Eumanistic fsychol c_:y" 

3. · .... cc•r.fl icts or problems occur when tend er:c:tes 
come into ap parent sit Llation •••• 
Dit is niet zo eenvoudi~ , o~dat vrijwel al l e te~de~c i e 
verbor~en zijn; ~et vereist een be~aalde i ~2tel :~~G 
o~ deze tendencies bloat te leggen en oc dat tenf encies 
(voor bet Ge~ak vertaal ik ze in merkbare of i nvoelbar 
streving en) opgevat als acties ter bevredizi~f v~n 
bepaalde behoeften, vaak lopen via behoeftebevrediT 
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di ~ingskanalen van andere behoeften (b.v wanneer cie 
actie~o&e lijkheden t er bevrediGing van een bepaalde 
b ehoe fte bep erkt zijn cf ni e t voldoe n aan de rand
voorwaarden die of door het i ndividu of doo r hei □i lie 
warden o~s chreven); en tenslotte c~dat ecn actic 
meestal veelvoudi~ gemctiveerd is. 
i'ie omschrijve:1 d e rha lve tenden tj_es a~.s acties die ond 2: 
no ec en ward en ter t evredii ing van bepaal de behcefte (~ 
of a cti e~cge lijkheden die pas benut wor~ en ~anne cr 
mensen daa rt oe de kans krijgen. 
De laat ~te oraschrijvinG verond erstelt heel duide 1i~k 
dat j e 6 een _pat terns l:ar: :naken als je geer: be ~&alc,s · 
filosofie bebt van bet stukje g e bouwde or.1;evin.; dat· je 
wilt gaan re nliseren, als je geen filosofie hebt over 
de 11 subcultuur11 waarvocr je dat stukje 6 ebcuwcie orr:;e 
ving wilt gaan bepalen. 

4 •••• a pattern is a typicat arrang e~2nt in space of 
physical objects- parts- which al: cv1 bebavicral 
tendencies to coexist with6ut a conflict .•..•• 
Een pattern is een uitspraak ever een rui:::. teli~~= ver
band tus aen e en aantal parts, opdat ~enseli ~ke 
strevingen tot hun recht kunnen komen. . 
Een part is een element van de ruimtelij ke oigevi ~b 
en ka n in s chaal varieren tussen een wconwijk en een 
raamkozijn. 
Alexander heeft hiermee een bela~~rijk ge;even ~e intrc 
duce erd, na~elijk b e t begrip pcsitie. 
Wat altijd in het door de architect verzonnen □enseli~ 
verbaal min of meer ver~org~n blijft wordt d.c.v · 
di t iristru,::ent bl oo tgelegd. Immers ::et een pattern 
maken we een aantal expliciet cnschreven afspraien 

omt rent de ruimt elijke positie van t.v ruic ten. 
Een van de ta ke n vEn de archi tekt bij h : t o~schrijve~, 
realiseren en bepalen van de gebouwde omg eving ko2t 
neer op pcsitiebepaling van rui~ten die tij wi l t 
ord8nen. 
Een ker..1Tierk va:i een afspraal: is dat deze verifieer':)as.r 
is, d.w.z ik ~oet in bet plannetje kunnen zie~ of i k 
of de antler aan onze afs?raak heeft geh2~den, d.~.z 
da t ee!'.l pat t-ern, .r;-,i ts goed gefcr mule erd, sen gesc:,i~:t 
instrucentariu~ i~ voor het openbreke~ en bloctle;~en 
van architekturale ervaring. 
:.let een pattern com,,mniceer ik met cezelf ~f ,,,et de 
antler. 

,,. 
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De delcn waaruit cen ~a ttern wordt geacht tiit te 
bes taan, e en co .r, t e::t : een f:",an tal c c!':di ti es ·:.'aCTb i~:1:~:: 
het o;;:s ch r cven probleeo een probleen:. i s (d2. 2 :::-b ~i:e:: 
is he t prcb l e e:i: nict r elev2.r:t ), een ,;: r ~blc!:1- st e. t ~::.e:-.·: 
binnen bo ve ~o2s c~reven ccnd ~ties z i e ~ we e en tc~ ~elds 
~~rc·~- leem dnt we wi l len cplos s en en wij o~.:s c}·.r ::.~~.:e :-: 
dat prcbleem , een soluti~n- state~ent, oischr i;v::.~~ 
v2.n de ~-:wn li t e i t en wa e.r:::.!3.n een rui:~ te1:1:1~ verb :::;_ ~1d 
tuss e~ de reeds in d e cont ext o~s c~reven part s ~o:t e~ 
voldoe::: o::: het o::1 s cl1 re,;e:-1 problee:"i: op te los s 2::-:. , 
zijn ni e t enkel log i s ch jui s t, zij worden even eens 
Ol1 derst·euDd vanui t de i11for r::12. tiethecretis che hce'.·:. 

De infor□a tiethe orie doet e en aantal uits praken cvsr. 
cte vo r wen t 2.2. l. Het is duide l ij k du t pa t t erns vun e en 
andere ~raad zijn~ ee n hog er abstrc:cti e~iveau zij ~ , ~e 
de vor.,,en die erdocr 6 egenereerd word.en. i) e vor ,,-i le:&:; 
zich niet uitputtcn dee r de krachten die in ~e pa ~t c~~ 
warden sa~eng evat; hij is d~ ·arac er va~ bete ke~ i E3e~ 
die well i cht deels door de patro~en ku nnen worfe~ 
o::.: schreven, dccb die de draa[~vlijdte var; c. e f a t::er::s 
teve~s te buit en gaan. Echter de wette~ die door d e 
infori.ilatietheorie vo::n" de vcr:-:-. zijn r;efc r ::uleerd, 
zullen we ~ens hun alGemen beldigheid tev 2cs =c ~~en 
,e;e:c.en v oor de ~att s r Ls . 
Daer dit een hocfdstu~ apart is, hebben wij aan hst 
einde van dit hocfdstuk als bijlage de i c f or ~atie
theoretische kant van de patt erns be~ande ld. 

6. Patterns alleen zijn niet voldoende; hoe bruik~ 
ba~r zij ook rao~e n zijn als· hulpmidde: vcor de o~t
werper, zij verliezen hun waarde wan~e s r ~i~ ze ~iet 
weten tc coQbinere~ tot een ontwerp. 
Al exand er introduceer t in Multi-Service : enters zij~ 
Pattern Language. J en Pattern Lan5uag~ ko2t ruy:-.-,eg 
hier op neer: 
~e t behul p van Patterns bouw~ Alexan~er een ~oc:e l c~ 
van bet stukje gebouwde omgeving, i n di t geval :.~ul ti 
~ervice Centers, wat hij wil realiseren. Isplici et 
werd hier meegenomen Alexanders fi l osofie over cer~e
lij }~ e getouv1_en; hij had e en bepaalde ic:ee over l: c:: t 
functionn eren van z~'n ding. Elke doer hem i~ ~3 C 
onschrcven pattern is een paging 02 dooi raid ~el van 
positie van .ruiraten de rainder bedeelden van onze 
saJ1enlevin; te b2reL:en. 
~et behulp van dit codel ontwerpt Alexander staps£e
wijs, logisch, USC's in diverse situaties. 

·' 
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De stap ; en z1Jn in dit □ odcl eveneens v£ ~t ~e lecd i= 
de 11 cas ca de 11

• De c ascad e is de tot2.le verz2.::,elir:i6 
patt s rns waarin de z e naar belancri~kheid 6 er2.n.;::;:c:-_ i '. : -'.: 
zijn. J e belar-.;ri~l:1-:.ei d wordt te;::,2.ald aL12r:kel i;·k 
van de :-:rnte waari;~ pa t t c:, rns be p2.len d zijr-1 voor de 
uitws rl:in6 v2.n :::.nds re ;~atterns. 
Visueel .:;ebruitt Alexar:d ~r h e t beeld van de 11 tra~s 
pa rar, t b ox with coloured f2.cati·,-. _:.. clo~ds 11

• =i::e 
cloud · s tel t de i nv: oedssfeer ~o or van een patt : ru ; 
som:--d6 e cl ouds bei:Jvloeden enkel e en r 2.a I,ll-:ozijr: en 
andere bet gehele gebo~w. . 
Iedere stap i s dus een r'J.i::telijl:e pcsj_t iebe s ::. i 2s i:-:.c::; 
die in d e cascade als volg t is weergegeven : 
pattern A ~ pattern E : pattern A heeft een Grcter·e 
i~vloeds sfeer en is beralend voor patt ern B. 

Hi er mo a ten wij een aantal aantekeningen oaken 
( Een er zelf ook ingetra~t overigens). Hoe ~eterr ~e 
nou dat Patt erns elkaar niet· uitslui t en d . w.z tet 
voldoen aan ~attern A betekent niet kunnen vold~e~ 
aan pattern B? Dat weet je enkel en alleen als je 
we e t dat e r ~instens een ontwerp te make~ valt ~et 
de dear jou ontwikkelde ~atterns. Een andere ~og ei ij~~ 
heid is er ni2t. Fas a ~s je al je patter~s docrb e
werkt heb, weet je dat ·ze elkaar ii: dit e::i. e r- 0 ~, ::a_L ni s : 
uitsluiten. hl.a.W Alexander heeft tegelij kerti j d ~et 

~het o~~chrijven van zijn patt erni zi ~n plan~e t j es ge
tekend. Die -~att ~rns waren kla~r op het □o~e~ t dat 
zijn plannetjes klaar waren en eerder ze ker niet. 
Onze normen zijn dus klaar ·a1s ans ontwer~ ~laar i ~ . 
Dit is soort o~en~d~ur-wetmatig~eid var: h ~t cctwerpen; 
imo.srs h e t ontwc:rpen is een proces d.vi.z tijd.e r: s !.-, 2 t · 
!:tiaken van plannen worden : egelijlcrtijd d e noru: er: vo c r 
de plannen o=s c~reven. flat voor zin hee~t he ~ oc 
patterns te o~schrijven voor kozijnen~als we daar n~s 
niet aan toe zijn? 

Volgens bcvenstaande is ht natuurlijk zi~voll ~r o□ 
ui t te gaan van _een · volgorde van parts die we r 1-: i ~:. ~ e-
1 ij k vas tleg~ en do~r 2 iddel vac patterns da n and erso□ . 
In "Parts etl Patt_rns" doet Alexander d~t oak. 

1. ·-sTabiliteit v~~: e'en ~p~tt~r~: - ---~.:--
~illen we samen patterns maken of verzamelen dan 
rnqeten nij patterh~ z~danig omsc~rijvec~ dat zij ~~~ e
p~sbaar zijn in zoveel sogelij~e situati~s, voordat zi 
uiteenvallen in andere specifi ci kere patterns vocr · 
specifi s kere situaties. Echter orrze ws reld is onvol
ledig, iedere grcep heeft zij~ ei~en weard e~ en' 
norm8n en de wereld om ens heen verandert wet de ~a6 
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Geen en~e le da t a uit de social e wetens chappen ka n 
met zekerhcid 02schre ven en v&s t3el eg d wor den. 
~e hebten d i t pr cble e~ probcren te ond ~r vanG en doci· 
voor el ke s ubcul t uur d e bas i s b ehoef t e n -~·2. ::1 :.:22 l d r.r 
te pos tul eren , w~araa n wij een un ive~s el e Geld~~~~~~d 
toc ~:e nnen nas r p:aats en tijd, de s p ;::; ci f ie~: e b e}-,oc :' '~er. 
en . h1 e r 1:1 e.e d e tendcr,cies opges poord e r: o::-:s c1:r 2·..r en, 
r>'aa r na r:i j z ov:el p3.tt e rns al s de plannen tec:; eL'L~:: :: r :~ ·' 
ont~ i kk eld h ebb en: u -u 

~ann e er wij in h c t maken van patterns voor d e z elfd e 
subcu ltuur s teeds weer dezelfde patt 2rn s oCTschr ~~ ve~ 
die n a a r ons inzicht ·va n to~ ~ns s ing zij n , dan h sbten 
wij de 1--; at t s rns te pa kken die wij kunnen v erza.:-,e ::_ e~ ; 
we dra;; e r:. n c:.m elij:~ Oi) d.e~e LJanier ste e d. [: we s r de 
ess entie van de a rchite k t urale ervarinG van een stuk 
g ebou~d e o~geving ove r . 
Cnze i ndividuele wer ke lijkhedeh·vloeien dan sac en o p 
dit abs tra cti eniveau en op dit niveau zou een GeLle en 
schappelijke wer kelij~heid kunnen ontstaan. 

8. 
Zen patt ern is een instru:-:,ent voor het ope::"lbre l:er, · 
en blootleggen van de ervaring; het is e ~ bli:ft e 2~· 
n ulpDiddel zoals er ve l e h~ ~pfil iddelen zijn. 
'.;:;ij zijr, beslis t rdet als ver-.;ang ing van b e t ontv1er; e2, 
b edoeld. :~et is een t aal bel2.de 1~ ;net bete~:enis ~e1: eri 
ifilages; je ~u n t er mee leren praten, maar 0at je gaat 
zeggen is ve e l belangrijker. · 
7n wij ~ennen geno 2g erv&rin~en, die wij niet ee~s 
onder wo ord en ~kunnen brengen. 

lk wil het hierbij laten in de hoop dat de lezer 
Alexander s werken ze l f ter hand neerat, o~dat h ij v e el 
meer wilt en zeg t dan enkel door zijn ~&tt srn ~anc ~c~s 
wordt besu~gereerd. 
Voor de re s t ~a : ten de voorbeelden maar voor zictz~:f 
spreken. 
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Van Pe~rsen onderscheidt aan het beGrip si£naal als 
mat eriaal- en ergetisch drab s r van i~fcr~atie vicir 
esscnti e le ei6 enschappen: 

1. He t.kor.uiiunikatieaspect. 
Ei t signaal is slechts si6naal voor de o::t¥enger. 
Signaal en ontvanger 2ij n op elkaar efGesternd . ~ij 
anders oortige ontvan6 er kan h~tzelfdc proces een and2r 
soortige si6 naal worden. . , 
2. De specifiteit. 
De ontvanger is zo spe.c..ifiek op het signaa l af0 es ter:i d 
da t op ied er relevant si6naal een specifie ;: e rea::t::..e 
wolgt. 
J .. !~et informatieaspect. 

f De reaktie va~ de ~ntvanger hoeft ni e t eve~r edi; te 
r 2ijn met het signaal dat als prikkel optreedt ; de 
r; p:rikkel . kan ..en2r6 etisch zowel sterker als z ·:;a k:. er 
· ~ijn dan de opgeroepen r ~ak tie. 

4. Het finaal aspect. 
Scht e informatiedrag ende si 0 nalen treft m2n sl : chis 
aan in een kontekst van doelgerichth~id; bet si 0 naa1 · 

t 

~~t leent zi~n b e tekenis aan het milieu waari n h 2t 
· ~11erkt. 

. 
' 

;r~kens. 
Ee t begrip t eken is iets complexer. De meerwaard e 
~an een teken~boven een s i gnaal ligt in de verwi j zi~fS· 
relatie die de beteken is va~ het teken vaststelt. 
9e ontvan6 er he eft door ervaring geleerd een si~r;2al 
te verbinden met een bepaalde toestand in he t □ilieu 
(b.v. het begrip terr i toriurn wordt doer de gazelle 
m.b.v een geur aan de uiteinden van h : t step 1. egrRs 
afgeteker:d; anderen die de geur opvangen maken rec~ts
omkeert of kiezen een antler pad) 
In een herhaalde confrontatie met eendezelfde s~ ~na~l 
en eenzelfde situatie leert het or6an isme het associa
tief te vertii:den. Tekenge s ruik veronder.:o tel t derna ~ v2 

leervermogen en ervaring en dit verei ~t een te;aalde 
craad van on-twik!rnli ng van bet zenuws teLsel. 

Symbolen. 
Iij e s n symbocl vi~dt een tubjektieve toevoeb i~b 
plaa ts aa ,~ een objektieve zin tuiglijke indruk. De 
verzamel _ng feiten die beladen 7et betekeniss en·optre
den hoeven de ontvanger niet· dir~kt tot esn rsaktie 
(gedrag) te ·no;en. Symtolen ko~en ·da~ al:een ~ij 
mensen voor, .:tel~er:s waar •. ·el een vE;ste relat i e net·· 
gedragsr_a:, ti es ·Ses taa~, ko.:: en oo'.( in de di ::: re::·.-:s :re l c:i. 
voor. De wo ~rd en in onze taal zijn b.v sy□~ olen 
( tij e :.-, en mieren hebbe·n oo l-:: een ta.al, raaar zij b::.iL ·. en 
niet lie[:;en) 

i ' . "'i. . ' \,,,-<{.,_,,.{.,,~Ir .. 
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2.u het beLrip pattern. 
Ee t wo :.. rd pat t ern i s aa:1 een brede scala van bete'.: e 
ni s s e n on:~erhevi6 • ~'. e t werd re eds la;16 :'..n bet :extiel 
handwerk :;ebrui k t met. de b s t eJ.:eni s van ·de wi ~z e.van 
kn. pe n e n d.rade!, of al s steeds t eru.;:~er -c:: nde or::-: 2.:::e:;: s
ring . 
Ee t tec;ri p pa ttern hc eft col~ e en plc1.ats ge~:re~e!l. :i.~ 
de waar~e~i n; spsycho logie (pat tern re c ognition) en in 
de culture le antro 9lolcgie. 
Ea ll e;e"t ruitt evene ens d.it 'be i;ri ~ patter n ; hij .r: oe:::t z 
echter .,primary :ne ssage syste;t,s "; dit ::< or.,t r:.eer op 
e en s;: s t e em van e 1 e:nen ten waarmee e en cul tuur _:.e;-~c.::!:·2.!~ t 
ri seerd kan warden. 
Llet patt ern wordt dan ~ltijd bedo eld de wi j~ e waaro p 
de delen van d e fysi eke 08g eving geordend zijn. 
0Ii1da t el ~rn vers chi ~ nings vor:n va r! d e ongeving c:.il t u-:__1 !'
be paald is, is een · p~tt ern ook cultuurbe paald. 

.Een p2.tt ern is fei teli jk de drager van b etekenis s e ::1 
en i maz es;~ in de pattern li[gen de v erschi :n ingsvorse~ 
vane.en fysiek ge&even besloten. 
Ho e ko~t een patt~rn bet ekenisvol over, op welke wi~ z e 
maa k t zij actie oogelijk? 

I 

De o pvatting dat wij en o~ze alledaa; se ervarin5 cn te 
maken hebben ms t de "wer ke li ;kheid" is misleidend. 
De weg van sensor naar te r senschors is een ~eraffi~ 
ne erde overlapp i n,g vE.n v er grovingen , s·elect ies , 
schematis ering en en class ificaties. 
De kleurri jke, gri ~li~e, beweeglijke wereld die wi j 
waarnemen is een gerubric ee~de wereld. 
Wij ne~en waar volgens ~epaalde waarnerningswetten. 
De schematisering, d i e in de veelheid van re:evens 
is aangebra cht dient er toe om de e f fectiviteit va~ 
onze sensorisc~e g e~eve ~s te ver~Tot en . 
Er is een langdurig leeiproces nodig ve e r de ctaos 
van bi r:Y-~ en ~: omende infor:-J12. tie tot herk #: nbare b e·elG. en 
is g ecrdend. · 
Uit weded eling en van blindgebcrenen~ d i e na opera
tief i ngrijpen op latere leeftijrl bet gezichtsver~ cg en 
teruskregen , weten we hoe een de r ~elijk leerproces 
zich afspeelt. 
In het eerste stadium na de operatie zijn er wel 
zuivere gewaarwordingen~ ~aar chaotisch; ze bete kene~ 
ni e ts want ze zijn ongedifferentie erd. ~el worden 
bewe g ingen gezien maar ~iet als zodani € h ertend. -~ 
In de .tw e ede faee L:an de bl i nde ~~1.e1_1 re:. he r ~·:en:::en~. · 
Een voorwer~,- v:aarvan gisteren geleerd \'/ere dat h2t 
rood is, beet vanaf vandaag voor ~e leerli~g rood. 
Vo orwerpen warden herl~e~d aan de ~-:leur □2-ar n c~· nie t 
aan de vor~ (een luciferao 2sje en een a~pel warden 
verward, want beiden zi~n geel en rood) C~ject en 
achterf rond worden nog niet van elkaar oGdersc~e:'..den. 
In de derde fase kan de leerling een be~e[ end o~jec t 
volgen; eerst alleen met het hoofd daarna ~et de og en • 

.. 
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Ni e t in een oogopslag ~aar pas door v ~rtraa G~e t est 
beweGincen warden e l eme~ t airc vocrwer pe~ b:~kend . 
i n d e vierde fase warden vo crwer ~en herke nd o~de~ ze 
i r! ee l, bepaald s c.b.e:na rasE: en. . 
Op e en dergel ijke wijze ~an mEn de -l ee r ; roces s en va~ 
ba by ' s en kleuters reco~stru er en. 
Dit waarnesen i s evenwel niet neutraal. Set c ebeurt 
a a n d e ha!-id v2..n ouders e n buurt c eno ten. 
Daa r:110e · 1eert ·de jon; e rr,ens al h ee l snel .::·ol: de 
waarcl eriLben die in een bepaalde tul tm:. r ~:r :l.:-.E aa:-, 
kleuren, vor□en,_bewegin~ en voorwer; en ; eceven Dorde 
l'xo[; nauv,•eli,:P:s l-::an :-. i ~· ie ts or-1de1°schej_den of zi.~~-, 
milieu leert hem dat de waarnemingswere ld prefere~i~~ 
gevorr!1d is. Lac:J en i@ lief, drink en braaf, hu. ilen 
stout etc.. · · 

i 
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Als ho Gdasp s ct s n van de ver schi ni n: ~vor~en vEn 
patterns kun n en we nu onde ~s che denf 
1. ½c t i nfo r ~at ieve a s ~ect. , 
}:e t i nforr::2. ti e,.- e a spect r.1 2.a:-C t duideli :;:: d 2. t d e ;:is. : >:': _ 
best aat; de ~at t ern kan dan ~econs t a t c erd wa r den en 
·..: e s chre ve n word en. lJ a d e h erken:-: in -' -,-2.n de pa t": Gr :: ~.?. 

aktie vol ,~,en. 

2. De Context. 
De v er s c~i j~ingsvorm van ecn pattern z2 l dus de 
waarne~ing ~oa ten bereike~ en daar b e t e ~e ni s vol . 
Qc eten overko~en d.w.z ~e c oeten een aa n tal c on d i ties 
omschrijven waarbinnen het inf ormatieve a s pect ~er k
zaam kan zijn. 

3. Het functi cnele As pect. 
Bet fw-:. cti .::ne e a s pect maakt een hc,ndelin& c:: :! 2.nde
ling en msgel i jk; het teschrijft de w~j z e waar .p de 
ruimtelijke ordening samenbangt ;,1et de a t ti vi t e :i. t en 
die word en veroLd ersteld in dit ruimteli : k decor te 
kunnen plaatsvinden. 

Tot slot · dit: 
Bet is natuurlij k duidelij~~, dat wij patterns be ~er 
leren ui tdru k::en . wanneer we iets meer !cu:::r.en ze z;:.:.~en 
over de vers cni j rdngsvor:r:. en die do .. r de patt ern wor :i :: 
ge~enerecrd. De 0 0eningsze~ t en, geda a n deer de i nf ~r
matieth e Jrie ~biedt een aantal perspecti 2~en voor 
he t on twik~~e 1 en van een "arc h i tek t onisc:: e vcr,:-:en t :: ec r 

,.,.. 
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De studentenhuisvesting werd na de tweede were ldoorlog voor de 
0

Ned; rlandse un iversit e iten een vrij~el onoplosbaar probl ee~ . 
Ter1"1ijl het aantal ingeschre venen jaarlijks to enam , verrr.L,de r c e 
gclciclelijk de voor studenten beschikbare woonruimte, me"!: na-:ie in 
de uni ve rsJ.tei tssteden. Di t had een aantal oorzaker(: 
- oude huiz en we rden mecstal in kantoreri en winkels met ~oonl2gen 

veranderd 
- in de ni euwbouwwonine;en was er mecstal geen plaats om naast h~t"· 

gezin nog een student te huisvesten 
- steeds mind er particuli eren waren bereid om de taak van de on

volprezen hospita van voor de oorlog op zich te nemen 
- nieuwbouwhuizcn lagen veel te ver van sta.d en un.iversiteit en 

de prijzen la.gen vrij hoog·m.b.t het aangeboden oppervlak · 
In een paging ·om een oplossing te vinden voo2.· het kamerprobl eem 
werd na de tweede wer&ld6orlog de Stichting Studentenhuisvestins 
opgericht, die vooreerst door sp·eurwerk oude pa.nd.eri in de bimienstad. 
kon kopen en die 'middels verbouwing geschikt werden gemaa.kt voor · -
stv.dentenhuj_svesting. Het aanta_l hierdoor vr~jgekomen ka,~ers bleei' 
deondanks deze maatregelen.·, te laag om aan de behoefte te voldoen 
Bovendie:n woonden een c root aantal studenten i:.'1 -:.te kleine lrn.rne:!:'s 
met een minimt.Ln aan · voorzieningen, die door de Stichting totaa l 
ungeschikt werd 0 verklaard voor bewoning. Men stelde toen vo or het 
eerst normen op voor kamergroottes en alles heei erg mini~:aal. 
Net steun van de overheid e~ bedrijfsleven kon · de"Stfc~tin~ p~s me~ 
de bouw van de eerste grate studentenflats beginnen. 
De u..~.versi tei ten wilden voorkomen da t de student en gingen sporen 
en bui ten h e t sudentenleven zouden ko.!Ilen te staan. In het ar,tno::ird 
op de vraag waa rom mery dat niet wilde~ vinden_ we de·doelztelli~gP.ri 
van de studentenhuisvesting 
"Het is •in d~ we.rwinkel van verenigingen, besturen, commis3 ies , 
vijands9happen en verzoeningen, dat de karakters gesterkt en g·eest 2n 

ge s lepen· worden; hier groeit begrip en respect vo8r anderm ,.ns CTe~in; 
Het zijn ae rollen, die gaspeeld mo e ten warden, die verantwoordelijk
heid , cloen gevoele!} en leren dragen.".2. 

De problemeri, gesuggereerd in voornoemde gedachten, ziJn echter van 
iets gecompliceerder aard dan hei kwaniitatieve antwoord daarop 
doet vermoeaen,. immers talrijke levensinhoudelij ke zaken- ot.:.o.e en 
nieuwe wa.a.rden, vorm·en van sainenleven, hoe het allemaal --,;el of niet 
moet met onze samenleving - doorkruisen dit veld en de studen t zal 
van thuis uit een soort instelli'ng moeten- bezitten of deze instelli:::; 
uit zijn studieomgeving. moeten putten om de op hem artomende ideee~, 
n6rmen·, 'waarden, 1nhoudelij~heden op zijn eigen .-rijze te ver-:;e r::.:en, 
wil hij in di t grate -studeri tenbos ni · t verd,.·mlen. ...., 
~at de huisvesting hieri:n een belangrijkci rol speelt, wordt ender-_ 
steund door mijn ervaringen en die van lotgenoten en door talrijke 
onderzoekingen die op dit terrein werden verricht 3 

De vraag die we ons nu moeten stellen is: op : welke-vragen uil de 
studentenhuisvesting een antwoord zijn? 

·' . 
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We mo et en daarto e voornoemde fo nnul ering van Ber.;hoef n_ao.er 
specifi se ren. De 1'."oor- van de Commissie Ontwi kke ling ·.': eten 2chappe -

«:1 . . lijk onderwijs.:.. z egt : ·• L · · -,
1

-
0

~ , 

• 11 .. : doelst ellir.g is, dat je de mens en zovee l. mo gelijk de :-:2.,,s :::o-:t 
g~ven om zich persoonlijk t e ontplooiien d.w.z dat het ond~r~ijs 
de talcn ten die de men s heeft, in intellectueel o;z icht, in ~~sis ch 
opzich t , in techn isch opzich t, in moreel opzich t Do ~t prober en te 
ontwik~e l en , niet onmiddeli jk · gekoppeld _·a an '.:de'vraa.g r1at hi :, :1:et · 
tlie · concre te '.ccnnis · !-:1 oet gaan do en" 
Bet is deze zelfontplooiing di e doel zou mo e ten zijn van opvoedi r.g 
en ond erwijs, ~n ni e t de ontplooling van specifieke talenten. 
Zel:rontplooiing in de laa tst e bet ekeni s past in een pragr:i.atis -:::-:c e
korte-tcrmijn denken; zelfontplooiing in de betekenis - van psychisc!:E; 
uitgroei heeft een veelomvattender lange-t ermijn-ef fect. 

r • . - ., . ~- ·"' "" - 1 ..l.. . 

Welnu, wanneer zelfontplooiing ( de r,:oor) of karakt ervorming ( ne r g-
hoef) het uiteindelijk doel zou moeten zijn, dan zal de cultuur de 
student situ.a-ties a 3..11 mo e ten bie den om di t doel te bereiken, i8!:',e!'s 
een mens beschikt enkel · over die situaties die de cul t uur h err. aan
biedt, m.a.w op welke wijze kan studentenhuisvesting. hierbi j e en 

·bijdrage leveren? 

Hu heeft r,:aslow een hierarchie van beho eften gepostuleerd met aan 
de top van de hierarchie h e t begrip zelfontplooiing . Deze behoeften 
zij~ achtere envolg ens.fysiologische behoeften, behoefte aan veili ; 
heid en ze:Zerheid, behoefte aan g enegenheid en saarnhorigheid, cle 
behoeft~ aan erkenning en tenslotte zelfactualisering. 
Volgens f!iaslow kunnen alle _specifieke behoeften terugge_bracht r:orde,, 
op een aant al fundameDtele behoeft en en deze laten zich in een ~ie
rarchie plaa tsen naar d => mate van prioriteit van krach t-i · 
De opgave is nu de ze door Maslo~ gepostuleerde beho eften te vert a len 
in termen van de specifieke behoeften van de student en. 
In :·f1guur 1· is di t gedaan en wij hebben deze specifieke behoeften 
subneeds genoemd. 

Volgens Alexander en Poyner' "we cannot decide what is needed ei the::· 
by asking questions or by outside observation, because the conceptic~ 
of need is not well def ined. We shall therefore replace the idea of 
need . by t :1 e idea of v,hat people are trying to do. _\'ie shall in ef.:ect 
accept some t hing as a need if we can show that the people con cerned 
when given the o;:>purturiitY., actively try to satisfy the need. 
This implies that every need, if valid, · is an active force, ,:-: e sh2..ll 
therefore call this active force, which underlies a need "tendency" 
A tendency is therefore an o~erational version of need. If so~eone 
says t e at a certain n ee d exists, ne cannot test the st a ter::ent, :::.:-
cause we don't know what it really claims. If someone says that a 
certain tendency exists . we can begi~ to test the statement 115 

.... . ' 
-.. , 
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Therefore we r.iay reanalyze 1:.-iese 11 subnseds" in ter:;:;s · 
of oe:.avi oura l teLdcncies w11ich can be tra:-1s la tcd 
into e ~vi ran~e~ta l patterns. 
ihe □ost significant part of t~is pr e cess i s the 
c l;oice c f c~_-csir,g r,airs c:f tende1:ci e s r:~·.ici: r-esul. t 
in ~he necessary envi r cn~enta l pa~terns. 
The rre, ce s;:; of cLci ce• i s ~ rob ~ecfi~dir:.6 , wl:c e reas tte 
pa tt ern is prable~-s clving 

,. ,. 



ma&lows hierarc.,hfe 

... . . . . ,. 

sub()eeds 
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1 • 
·1\'ij _c:;ev e11 van de fase "subne .::: ds 11 drie vo crbG elden, 
slaap, relax en zic:~ kun~: e:1 o:.:~ttret~~en . 
2nk~ie do : r deze sutne eds ie;ener ee r ~e patterns 
worcl en b es chre ven ; er zi~n nl voor h s t o~:t·,;er:;.:, i. . c.:... -.: 
stadiu~ veel ~eer patterns ~ : bruikt dan die wel~e i k 
6 er,o 21::d he b. 

2. 
~ij hebben getracht ~en beeld te ~even van bet ont- • 
wer r , do or de verschillefi de deelbeslissi~gen die uit
eindeli jk leiden tot het ontwerp, te rangschikken 
naar schaal. 
'.'1 e beg innen dan met 11 studentenhuizen in een stad"en 
eindit:;en ergens bij "raruen in een studentenvertre}:". 

J. 
Er is geen sprake van een methodcilogische aan pak in 
de zin van een stapsge~ijs prcces wet uiteindeli~k 
leidt tot de crea tie var. de studentenhuizen. 
De patterns waren kl&ar toen het ontwerp klaar was. 
Ver~chillende· andere deelbeslissin6 en er: ccsprcriiss en 
en deelbe s lis s in6 en die op brond van de filoscfie 
wel belan~ri jk maren doch ecanomisch niet haalb2ar 
blijken hebben in dit proces een rol b espeeld. 
Evencens ecn beleb~el "on twerpvoorkeuren 11 ,·die niet 
dmv patt erns te be s ch~ijven waren. 
De technie~ vac de patterns wordt in dit voorbeeld 
opgevat en gehanteerd al~ overdrachtstec~cie~ yocr 
bepnalde ontwerpbe s lissing en en haar =otieven. 

,, 



SLAAP. 

Wij v,et en ds. t studenten de gebele dag leven e:. dat zi :, 
op ver2ch illende tijd en van de dag sla~en . 
Een di ep e gezonde s laap is niet enkcl or:. ,_, czo :::d.sr.e ic"..s 
rede1, en b e l cangri j k , maar oo }~ vo or 1-.. :. t :;:u r1 c t ior:.ne 1.··en 
van ons bei',u stzij n in v.:aakt6estand, Gu1d2..t de v s r s c:-::i :
lende fase n van de s laap bekarakteri seerd wcrtlt ~c~ r ~ 
vers ch i ~ 1 ende ir:.a ni eren v:aaro p het bev:us t zijn ;-;:et 
dro ombeelden werkt. 
In di e droombeelden vinden de dageli jks e spanningen 
een ui tv:eg. 
Fysiolog isch kan worden va s t gesteld dat bepaalde 
lawaaiprikkels b e t bereiken van bepaalde slaapnivo's 
verhinderen en daardoor ock bepaalde droonfunkties 
kunnen verstoren. 

RELAX 

Wij weten dat studeren een vrij inspannende bezi;~eid 
i s die veel van onze licha~e lijke en pcychische ver
;:iogens vraagt. 
De . ontwikkeling van bet begrip homeostas e- aut o□2t isc~ 
p0gingen · van bet lich8c3m tot het handhaven v2..~-- een 
constant e, normale bloedso::iloop- heeft ons . .de 11 sub- · -
need ·R~lax doen do en postulersn. 
Daarrr.ec baioelen wij dan da t het or6ani sme re.;ul erend.e 
poginGen zal ond s rneien, ~anneer bet daartoe ee jans 
krij g t om de ins pannende bezigh eid van bet stJderen 

·"te vcrlichten 11 • · 

De sociclogie leert ans dat het functionneren van ee n 
groep afhankeli i k is van de mate waarin we ans a a n de 
6 roep kunnen onttrekken. 
In de meeste gevallen betekent dit dat we de nei~i~; 

,hebben o~ de kansen op ontmoeting of confrontatie 
zo kleirc rr.o~elijk prob~ren te maken. 



Context 

problem 

solution 

cc,ntext 

problem 

~olution 

stud en tenvs rtrekken en g emeen~6ha ppelijke rui=t en in 
een s tudentenhu is 

de student le eft de gehele dag; van de 6 emee~ccha ; pe 
lij ke v er bli jfs ruimten wordt de 0 e~el e da~ EC~ ruik 
gemaakt 
de student beh oeft te vens een goe~e nachtrust; st~
d enten van wie de vertrekken onmiddelij k g reczen nan 

. keu ~en, zitkame r en intensief gebruik te c ircul 2tie
gebiedeh klagen altijd over gebrek aan na chtrust. 

~aak de afst a nd tussen deprive en gemeenschap~e l ijke 
plekk en zo groat mog~lijk. 
er is dan een a anwijsbaa r bebied met gedeelte. dat 
bij deprive plekken ho ort en een antler g edeel t e dat 
bij de g emeens cha ppelijke plekl:en hoort. 
m~a k deze plekken duidelijk anders d.m.v andere be
weginz en licht-don;:er over ; .angen etc, opd::: t r1 en bi.:; 
het betreden van de priveachtig e plekken de nodi~e 
stilte in acht zal n emen 

~ntr~cgebied van studentenvertrek in studentenhuis 

het l~ven volt~ekt zich ind~ gehele dag; ~e~ loc~ t 
bij elkaar ~6artdurend binnen om een heleboel r2der en 
vaak kloppen ~ens en aan bij anderen die reeds ~n bed 
liggen. · : . 
de kamereigen2.ar wordt dan st e eds 6 estoort in ZlJn 
pog in0 en cm in slaap te l~omen ( zelfs in de de:,c:.e s l2.2:;: 
niveau kan de ~lop op de deur nog tehoord warden en al 

· de gast ·aanhoudt moet de kam~reiGenaar a~~no cr den ~et 
11 ik lig al in bed", waarna hij r ·i.1.stig ·met zijn eers :e 
slaapniveau opnieuw kan begin~en) 

de me est een voudig e o ~: ossi~g is i~ h s t e~treegebi ed 
van een vertrek glasspeten te r s serveren zoda: je .:2.:: 
zien van buiten cf het ·1icht bin~e~ no~ brand t . 
in de loop der tijd kan dan een afspraak ontstaan da~ 
~anneer de lichten uit is de kamerei6 en2ar reeds 
slaapt. · 



context 

~roblem' 

solution. 

c0.~text 

p:;r.oblem 

so:Jlution 

uitloop~ogeli ~keheden in studen t enhuis 

• na e en ti~d va n geconcentreerd stuleren wil de stu
d ui t 6 aan "wa nd elen" 
wa~ n eer we ge r u im e tijd in een bepaalde houdin g zi tten 
dan wordt de blo edcirculatie van be;.aal rle lecle::::2.t e:-i 
g estr emd, zo da t we de neiGi n.; hebLen or:1 een vol 3 ".:.r e~~ -:; 
houd i ng of serie var1. houdi 1-6 en a a n t-e ne:.'.en. 

er i s in de nabi j~eid der vertrekken (b i nnen twee 
minuten te b ere i ken) uitloop~o~eli j kh eid waarbi : je · 
jezelf o ;, iet s anders t an concentreren b.v s ~raa t
gebeuren. 

ra□en van studenten vertrekken 

na enige ti ~d van geconcentreerd studeren willen de 
ogen zich "verfrissen" door zich op totaal and ere 
omgeving te richten, doer op een andere wijze a an 
een ander aktiviteit deel te nemen. 
1,vanneer de \ 'J P...Br te nemen akti vi tei ten veel voudig zi:,~ 
fian l~unnen we de 1:iensen helpen zich op een akti · ... -i te i t 
te consentreren door de ra~en in soalle lange ~edeel ~e 
teverdelen, ~aardoor bepealde aktivitciten binnen 
een bepaalde "raamkader" gevangen warden 

. . 
een studenten ~vertrek heeft-ramen met de volgende 
kwali tei ten: · 
de ramen kiJken uit op plekken, .waar zie;h levendi.;er 
aktiviteiten b.v straatgebeuren voltrekk en _ 
de ramen zijn verdeeld in lance smalle repen · ~.~ 
waar dit mogelijk is- b.v op de verdie pinG- lop e~ de 
ramen zo veel ~ogelijk tot de vlc ar door (~e zien dan 
ook de straat~ktiiit~it~j-dicht biJ de gevel) 

,.,. 



co::text 

;. roblem 

solution 

ccntext 

proble:n 

solution 

cs1: stude.::-it en~:ui s vmar stud er:ten l 2.1"j[e -ti: d ;,1 _ 

wo :~.en 
el}:e.s..r , 

I~ een studen tenhuis waar je □et zo,·eel mc~se~ ~ij 
e lkas:. r bent , ho . r je ~n voel je elkaars aan·:;ez::.. .~~-ie:.d 
altijd; ~le l:rij 6 t h e t ;::; evoel op el~:a2.r r e;,sl:t te 
~ -i J . ~ en Z,_l, ... - • 

Dit 1~2voel wor ~. t w22.:rs c~:i.~·::lij }: vsroorzaa l:t d :.-:. 2.~ C:.e 
ui terst 0 eri~~e af2tan .en van ple~ken wa r :p z i ch 
allerlei v2rzchiliende soc rten a ktivit e iten zi c~ af
s ;,e 1 en; en so:-;-, :.i t:;e 2.k ti vi t c ite :~ kun~en el kaar r::i 2t 
verdra 6 en. 

Be :1 studer:ten~:uis is zodanig o.::tworpen, dat de .ce 
middelde afsta~d tuss en ¢lekken zo g r o ~t ~c~eli:k is. 
In lan~e uit:est r e kte ~eometrische plattegro~d~o ~~ en 
kan tet bes te aan vc c rnoemde kwaliteit worden voldaan. 

entre e~ebie~e~ in s tudentenhuis 

In de meeste studentenhuizen is het niet moc eli :~ 
om bij het biLnenkomen de gemeenscha p e '. i jke verbli;fs
rui:] ten b,v ke~ken en zitk2.mer te vermijden. 
Cf we ~et wi: i en of ni et , bij de binnenk oms t wcrden 
we altijd gec~nfronteerd met de groepsleden. 

. . 

Bij · het binnenkome n in een studentenhuis is het ~o
~eliik om de vertrekken te bereiken zondsr door de 
~euk~n of geme 2nschap;e~i~k verblijf te gaan • 

. . .. 





context 

·-

problem 

-

studentenhuizen in een stad 

studentenfl e.ts word en vaa·-: in park en of bui t em:ij '.-:: e:: 
of 6p ·de 0nivers it eitsterre i n en gesitueerd als zc lf
sup ~orting rnaa t schap pijtje com ~leet met diene~~e hore ca 
.hedrijfjes di e door de studenten wor J en gerw-,d 
studen t en zi j n verbonden me t alle maa tschap peli jk e i~
s telling en middel s werk, s pel, viering , o~tmoe tin ~ , r e:e ls 
Er b es taat e en go ede reden om te stellen dat ecn ,· dei·;elU '.~e 
scheidi:ng to -::: gevalg ·k:in hebben dat de studentc:1. hun rcl =_tie 
tot de _maa tschappij niet rne er kutinen begrijpen, o~dat z~ ~ 

t a lrijke gewone levensvoorva llen (het kind en de hcne van 
d~ bu~en die ~±ke dag over de vloer komt, de moa i : ii ~· cde~ 
van de bakker op de ho ek, de verdachte neig ingen van de 
buurvro;.1w a2.n de overkant van de stra = t etc) in hun e1•va2·i:-.zs .:.. 
wereld ontberen. 
Et best~a t · eteneen~ · eee' g6ede reden om te stellen, dtt jui s t 
de verboi:denhcid _met he t get1one leven (m2t mens en en ;-_ u,, 
l~vcnsattitudes va11 totaal verschillende subculturen) ~a
ra:~tervorming ei1 on tplooiing van eigen levensstijl !~el }=' : 
bevorde r en. 
Er bestaat oo i een goede r e den om te ~te len, da t st ude nt ~~ 
buurten als_ versni ; psrde autonome uni t s, die zich bi j voc r
keur vestigen in c.e perifere g ebieden van de uni':er2i :co i t s
st a d, de stad een stuk levendj_g~heid en herkenbaar:,eid '. x :,:-.sc 
~even door de ~ctiviteiten die ·zij ontplooiien en de :elr::.: ~a 
andc: e voorzieningen die zij a::l.ntrek'::: en of ,;;"aardo: r zij 2.e.c·,
getrokken warden. 

r-ifere 6 ebieden worde~- gek enmer};:t doer: ee:'l divers grondgebruik, gcrinfe be ·.-ol:: :L1_; 
3.r wel hoz e bezet tii.1x rgraad va:.ri de pand.en, zeer gediff'erientieerde bevol::.:ingssanw :.-~- · 
elJ.ing : e;as t ar2eid =: rs, vrij;ezellen, ho!!.oseksuelen, beg irL1.ende edelsmede:1 en to:o-
3.Ven, rijke mensen in enj~le herenhuizen en arbej_ders in slechtere behuizi~g, 
)==-g~~ci s een ~emidde~~¢ samen~~~lling ~an de ~evolki~g met een gemi ddelc , r • 

~iaaL ekonomies z ~a~~hre pos1v1e dan cte ovPr1~e st a r sdelen, 
1 gemid ~eld oudere ber

1
olkinE dan in de overige delen van de stad, 

kwaliteit van de won n z en ken;nerk-:; zich do:--r een serie mankementen op het geb:.c:l. 
1 sanitaire voorzieni~ ?en en onderhoudsaspekten, 
11<els en ambac~ts"bedrtjvcn zitten in panden die -daarvoor niet gebouwd zijn, 
>rekki~ ~ege:met ~et ~ls gcvolg daarvan moeili:khe ~en voor parkeren, 
~ensieve onderlinge k~ntakten en e:!lctionele gebonden.lieid aan de buurt, 
1g voorzieningenpakket voor r ~kreatie, sport en spel, 
~e kwaliteit van de v orzienii1gen zeals oude en gebre~~ige scholen en a~dere 
~ali tei ten. 

. ,. ,.. 

. . 
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' solution ~ situeer studentenhui~en bi . voorkeur in de transiti e -
zo r,e s v2n de ~: tacl verweven me.t ple ... ken van 2 r. c.e:2e 
11 subculturen11 

situe e r deze huizen zodaniG dat waijdelroutes ven 
al l edaa 6 s e akti vi tei ten lan.;s c f dr•.rars. do e r t u r. 
terr i tcria lopen o ~dat bet publiek v ertrour.'cl ra2- ~- +
met de uitin6 en var-, hun l 2venswi~ze en wellicLt te- .,_ 

- trokken raakt m~t . bun levenswijze. 

• 

... 
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cor:. text •. 

solution 

studen tenh;,i izen in e en stai 

i r i s e cn 6 oede r e den o ~,: a sn t e ne:.:en d:. t !Ile~: s en 
hun eise~ leve nss tijl niet kunnen ont plo : ien ~2~~2e r 
zij Le en pl ek hebben, waarmee zij zich kunnen i den t~fj 
ceren, ~at hun toebehoort.(a) en c ~en ~ ene en het~en 
waarmee z ij bun levensstijl ~unnen delen . (b) 

a) Er . i s een goede reden oc .aan tene~en dat zij c , 

zich· 9l s cht s met hele klei ~e gebieden kunnen i ~e~tifi 
ceren ( g ebieden ci~t ·een diameter van o~ en nebij 
200 m~ter), mits deze ~lekken st erk van elkaar ver
s chL.len. 
Er is tevens een goede reden orn aan te nemen dat 
sterk gedifferentieerde plekken de verschillen in 
levensstijl kunnen stimuleren en daardo or aa~ h e t 
·>i,erlanE,en naar het ervaren van ondeelba2. r hei.d e~ ur: :. et 
heid van het eigen bestaan tegemo e tko~t; en wellictt 
h ierdoo~ de ~ensen op we~ helpt naar zelfo~t ploc i i~g 
I.n een horr:oc een, oLgedifferentieerd · stedeli ~k ::i_ l ~0 u. 
schijnrm verschillen in levensstijl · te ve.::-dwijn en, 
V!"B.2.rdoor rr.ensen zich ~een beeld ku!J.ner: vor:·::en \·ar: hu:1 
eigen uniekheid; ~er · is ~en ~oede re ~en o~ ·aan te 
nemen dat karakt erontplooiing direkt sarnenhang t met 
het kunnen ervaren van de ondeelbaarheid en un ie::i:sid 
van he~ eiGen bestaan. · 
Det het vervlakken van ons mi l ieu vervlakken verschil
len tuss en mens en, waardoor· bewus t •;;ezensvreeid ~ 
verschillen worde~ ingevoerd om toch ond er s cteid te 
maken tus s en ik en de antler; de reklame speelt ere 
goed op dit proces in. 

b)Om een eigen leve~sstijl te cntwikkelen ~oe~en 
de mens en in staa t zijn om zelf beslissin6en :e ~ec e:, 
ten aanzien van He in htln'gebied aan~ezig e vo~rzie~i~£ 
en, ~emeenschappelijke r ~i~ten etc. 
Er is een bOede reden cm aan te n ~men dat het welslege: 
van een dergelijk or~anisatorisc~ gebeuren aihanGt va~ 
het aantal rnensen die aan zo'n gebeuren dee:~ ~~en. 
~e schatten bet a~ntal op c~ en nabij 100. 

Studentenhuizen zi~n ~esitueerd op plekken die voldoe~ 
aan de vol 0 ende kwaliteiten: 
Bet g~bied is bij v~crke~r niet grater d~n c~ge veer 
200 meter ir, dia:.:eter met een maxi:-i:um bezettin6 v~n. 
mnx.i.m.aal 100 studenten 
Het febiei is e~n duidelijk -waarneembaar ender gebied 
dan de omgren ende gebieaen · 
Het gebied heeft duideli~ke 5renzen □et o~1i6 be~de ~e
bieden · L . v d e- or over6 aDgen ir. lich t en dcr.~~er, 
materiaalover~ansen- een naar binnencericht~eid van ~e 
studentenhuizen etc. 

I . 
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con tex t 

p:i;-obl em 
I 

solution 

studentenj ui z en in een stad 

Som~i g e ~e ns en hebben craag de drukt e cm z ich heen 
;, Ander·en heb"'.:.e:-_ beho efte a.an v:at rustigcr o:::;;e,·i n: . 

De c c r s ten '.'-.'i l len en ,t;enie ten van d e l e·v·e:r.dic;i·,eid va~: 
de st ad b .v d i c h t bij het str8.atc ebe:.:.ren. 
De l aats ten ~e ven ve ~l me ar vou rkeur aa:r. e~n ~a~ 
rustiger, be s lotener o~geving 

Schep keuze~ogeli : khedeh in de diverse wi jzeIT·van 
"bloo t g es teld worden aan de l evendibheid van d e s t a d , 

(wandelr0ut es, stedelijke aktiviteiten in de zeer 
nabije omgeving . · 
Er zijn studentenhuizen die direkt in contact staan ~e t 
sted.elijke aktiviteiten, andere wat minder en so::-. :-.: i e 
helem2-a l niet. 
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cont ext 
I 
I 

problem· 

soluUon 

een ·s tu den tenhuis 

t e~enwoordi g ~or j en studentenhuizen ~eschikba : r geateld 
voar 8 studenten of meer. 
He t l even bi:r.:·:en zo ' n groep brenc/; or.;anisa toriscl, e , e'.:o 
no~ ische , · psyc~i scb~ en praktis ch e las t en met : ich □ e e 

He t opgenomen word.en i n zo 'n groep ge e ft niet enke l ee;: 
geborc;en1,ei d e n zeke :.'he id, !!laar de g:coe ps lid ga 3. t o ::.:, ;< 
waard en e :-1 nor.r..ie~1 ont l ene~ e::--i toespe len a an de · groe ::- . 
J aim eer nu i e~ands rolopva t tin~en afwij~ t van de rol~ ~, 
v e rv;ac;1 t i!,gen van de gro ep dan schi et hij in de oger; 'iE!.:::-_ c.e 
an der en tekort , h =: tgeen tot conflicten kan . leiden, d::.e o p 
de een of ander e wijze opge lost moeten warden , wil de g~ce ~ 
nag groep zijn (me t groep bedoei en we dan mensen die c p de 
een of a nde r e wijze sociaal a f·~ankelijk van el kaar nil l en 
zijn-. l ever.sattiies , norrnen , gebruik gemeenschappeli;]:ce 
voo~zi eningen et c. 
Er bestaat een goe ~e r e den om aan te ne□cn dat het over
~i n~en van voor~oec de conflic ten mede afhankelijk is van 
het a antal le den dtt de groe p t elt . 
Obs er va ties l eren dat groe;:en grater dan 6 man neigtn uit
een te vallen in kleinere groepen. 

Elk stud entenhui s is een autono=e u nit me ~ een 
~ezetting van max 6 studenten; el k stud en tenhu is 
heeft zijn eigen inbang , zi ~n eigen vo orzienin~en 
etc, o ;:da t iii de loop d er tijd elk huis zi~ ;:;. e i.; er:. 
gezicht krijgt, r u i ~ telijk dra~er wordt vo cr een 
uniek levensstijl. 
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c on text 

problem . 

s olution 

~eme ens chap; e l ij ke buitenruimten bi: ~tudenten~ui z en 

Veel 5 emeens chappe l ijke ruimten waaromh een s ~ude~t en-
~ hui z en z i j n t es itueerd bli ~ven on: ebruikt . 

Hi er z·:. i n enJ.;eJ e oorzak en v-:Jo r aan t c wi -i ze:-1 
G L 

De z e ) l ekken hcb~ en meesta l ~een natuurli: ~e r el e tie 
tot de r;on in~en d i e d .:: aroo.:: e en staan (b.v ce ·1.'e_:;i ~-<~.::: 
j_i:ne l; :L r. de al-:ti vi tei te11 van al J edae ver:n i~· der:. i:~::z e 
pl ek;: en .) 
Deze plekken warden zo o□s loten, dat er ~n ie ts anders 

· overbl i j ft dan een rui:·:: te 1 i ,:: l<:e II kui ~-11
, die s 1 ec '.-'. ts 

b ereikbaar i s vanuit de wohingen en ni e ts v a~ de 
ruimtc daaracht e r laat zien(verg . woonka~e r z c~der 
ra~en naa r buiten of enkel en alleen rasen die uit
kijke n op andere r u imten) 
De ze plekken be~oeven s t eun van de ornrins e~de akti 
vit eiten; er moet wat te z ien en te bel eve~ z ij n e~ 
je mo e t e r be ke l: ec"~ kunne :1 word.en, _ e.nc:~ ie□ b li ~iVe~'l ec: 
toch aati een aktiviteit als t oesch o~wer kunn en deel - 
nemen. 

De gerneenechap : eJ.i jke bui tenrui::1ten waaromheen 
studentenhuizen warden gegroepeerd heb~en de vc l t e=de 
kwalit e iten: 
De b cDeeingslij nen van de alledaagse aktivi teiten 
lopen er langs of dwars dcor h een (b. v deze r: le ~-:'. :en 
zijn t e 8 eli jkerti : d entreegebied al s uitloofm8~ elij j 
heid van de studentenh ~izen) 
Dez~'plekt~n - ~orden omringd do or gebieden waer we i~ 
b-et leve'1 ven alleda[' a k ti.viteiten kunnen ver'.-m c::.t s r.. . 
In d~ze b0it~nr~icten vinden·-~~ p~ e kk en wear we 
zowel als t oeschouwer e ~ al~~~ktiefLdeel~ecer aan 
a kti vi tei t en kun:~en deelne~Je n. 
Deze buitenruimten zijn op verEc~ille~de wijzen o~en 
en we ku rmen vanui t de bui tenr-uimten de ruio ten nc:, t.;~ 

de omri~sende studentenhui z en zien (b.v do 6r versc~i~ 
lende wijzen van binnenkoms t in de buitenrui~ ten) 

• 
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context 

problem 

solution 

_entreegebieden van studcntcnhuizen 

De problee~ste llinG gaa t terug na~r ·cen reed s ee~der 
geformuleerde probleemstellinG nl de b shoefte een 
een ei6 e~: plek net de men~:en die jouw wi / ze va -::. J.e 0.-e ~-
delen; een wi;·ze van leve~ die u~iek eti eigen is e~ 
dus een plek die unie k en eig en i~.-

. De e~v~rlng van het anders zij~ ~an zulk een Plek 
kan het be s te g ewsarborgd worden, wenneer wi: b i ~-het 
betreclen van :..o 'n plek da t anders zi~n oolc cla2.d-..e r ~:e -
li~ik ervaren. 
Dit bete i en_t dat een .entreeg ebied tevens een over
[;angs gebied j_s, \'iaar zovs el rr..ogelijl: zint1.J.i 6li .:· :: 
waarnee~bare om;evi~gskwaliteiten veranderen (b.v 
ver2nd 2ring van bewegins , licht, over~a~g van &sfal~ 
naar grind, □ate van o penheid der r~irnten, ~e~r etc) 
De bcerderi ~en ·in Fr~esland hebbe~ vaak zo'~ e~tre e
gebied; er lig t gewodn een sloot tus s en we; e-::. t uis 

· ne handelinsen van het tus c engebied (varen , bo~ en , 
roei end) ~even de menscn een cele~enheid over te 
gaan _van "straLt ;, edrag" naar "woon.:_:edrag". 

De entree 6 ebieden van studentenhuizen voldoen aan 
de vclge~de kwaliteiten: 
In het entreegebied vi~den tari~ke vera~deri~~en 
plaats van zintuiglijk waarneembare cmgevi~~skwalite i~ 
en b. v verau.deri~!g van lie~ t, bev,eging , :1aa t, c~ e. t e~i2. 2. 
ruimtelijke crasluiting etc. 
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context 
I 

•prob J. e;n 

solution 

,-:2•apj_, en i_n s tu dent enhuiz en. 

ln ec r-: st:.:clente :.-;.'r-_uis ont:::oe t je elk2.a r vac. k o _;: Cl~ 
tra.;:;pen; je bl i,"ft vc ak ev,=.n r,1e t elk;a2.r pra,~en :::· 
de II rust pu •·_ t en var: d e cri1laa t?; - en orr:.h o :, .-; _c; 2.c1!-J.cie be·,. -2 -
c i:-. ~.en. Dus de 1;u ;, ten w2.ar de bewegir:L: va:;. -ric :. t- i 2:c: 
v e:::ar..dert . 
Va a}~ word t di t on:Jcge li_.-:_l: gemaak t d oo r da t _ a ncie e ;'; 
j uist n a a r boven en n a ar ~cneden willen gaan ~1 de _ 
spc~~tani tei t van d e cntmoetin; en h s t t esprel: 11 b :;.,e:~ei: " 
Het voors te ~ om het &esrrek vo crt te ze t ten t tuis wort t 
in zuik e c;e val : en va ak al s 11 gedwongen v c rtzetti11 g 11 

ervaren. 

De r :.J.s t p ~: n.ten van de tra ppen i ;-, stud e:: te:-:huizen '.",'2. ['. r 
kansen op ontmoet ing en heel Gr c ot zijn, heb ~en de 
volgende kwaliteiten: 
Deze rustpunten bestann uit pl ekken waar de be~e~ i~f 
ori'ri.o og en 01Jl aag v c -:; ~-t ~: ez ::; t kan v10rden en u i t r l e:-~~-:er: 
v:aa r we ons ev~n di t'L. de · bewe,; in2;sl ij n kun. ~.,_ en on tre~:~:eh. 
Deze r us tpunten he b~en leani~g space. 
In de z,eer dire kte iiabijheid van de ze rus · pl el: '.: en 
vi~,den we a : t::.j d wa:1den waar af::::~icli.es, ~ edede 2. i::ge :,: e. c. 
op~e~a~ge~ zoude~ kun ~e n word en. · 
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;; rotlem 

soJ.ut:ion 

een s tutlent en~ui s waar stude~ten la~r e ti : d □ ~ t el~sar 
\'W r: en 

I~ een studentenhuis waar je met zo~·eel ~s~se~ hij 
elknar bent, ho r je ~n voel je elkaa r s eanwezi : he~.d 
al t } j d; je l:r ij 6 t het revoe l op e ll-::a2. r r c ~:?.l:t te 
zi t . en. 
Di t c2 v ce l wor~.t \':22.rsc ~-:.=-.: :-:. lij }: v s roorzaa ;: t d :.:c ::.-- ,:.e 
uiters t ~eri~~e afstan en van plekken wa r ep zich 
al l erl e i var 3chi.llende s o ~rten ak tivi te i ten zi c h a~
s ; elen; en so~ : i c e ak tivi tc ite~ kun nen e l k&ar ni e t 
verdr2.g;en. 

Ee~ studententuis is zodanig o~tw~rpen, dat de se
siddelde afsta~d tus se~ ~lekken zo gro:t ~c ~eli:k is. 
In lan~e ui tces t r ek te ~eome trisc~e plat t e; ro~d~c ~2en 
kan het bes te aan vocrnoe~de kwaliteit wc r i en voldsa~ • 

.. ' 
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ccntext 

·-

problem 

solu~ion 

sen studente~huia waar de Gehele dag in gewoo ~d 
wordt 

omensen z i j~ fototropi s ch: de mceste geliefde 
plaat sen zijn plaa t sen bij h e t raam , veranda's, · haa rd e : c 
Dit zi jn plaa ts en die saD- en gen din~ g emecn hebben 
rtl. " tij'bczitt~n ~te ti · ho~o~ ene·lichtv6rdeling;zij · geven 
mensen de kans om zi chzelf te orienteren · in de rich ting 
waar lithtin tensiteit het grootst is. 

e In gebo uwen waar-de lichtverdeling overal ongeveer 
homogee n is , vinden we weinig plaatsen die kunnen 
functio n.,---i eren als " :: ettings" · veer akti vi tei ten 

---. 
ramen wor-:'.en- zo gepL'.atst dat h ;:, t interieur van net geb-::1m·· 
een af·:✓ i'{ls ele r.. d veld \Vordt van licht en do nker , wae.r::iij . 
Speciale aandacht dient te worden besteed a an de overgangen 
licht-don ke r --~-b.t de verwachte aktiviteiten 

.. 

,.,. 
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context 
i 
! 

solutic,n 

" 

---- ------------------ ----::----

__ u oo D 

ee1" r L{i::te met een "sociale dimensie" van cnc;eY €2 r 
x- me ~er, 

In v e l e studentenhuizen ZlJn de plafonds o f overal 
hoog of te ~ oog en t e la~g . 
Elk v e rtrek heeft a f han:~eli ~k van '.S e a k tivi te it en 
daa r in a.fsp e leh e en be paalde "social e dir:1en s i e " 

di :: z i c!: 

B. v in ee n ruim t e wa a.r -,,.ij ges:Jrexk en me t elka a r vos 1·e,·, 
will e n we zien wat en Fio e on ze g es pr e :c spar t ne r ':i:e-ts z :: :: t 
krullen van d e bov enl ip, snel op tre;< icen van de ,;en r:: 0~·2.u:.~:: .:·. , 
een vo orzichtig e g limlach etc- en hore n wat hij z e g t zond e:· 
on~ eKtra d a arvoor in te spannen. De afmeting e n ~ae.r bj~~en 
zo'n 3:e sprek g evoerd wordt, zijn aan be;aalde " 2ocia le 
dim ens ies" gebonden. 
Er b estaa t een g oe ~e reden om te stellen d a ter zich i ~ts 
d e r gelij '.~ s afsp eelt m. b. t tot de hoogt e van onz e v ert r e:-::: ~r. 
Vi e zoude ;1 dus door v e r s chillen in de hoog te der vert r e::::e:-i · 
verschillen in terri toria kunnen aangeven · en da ':'.rdoo~· 
territoria t.o.v ku:nn·e n "vers terken". 
(obs e r vaties lereu, dat student en die in oude panden ge~:iis 
ve s t ·, ,orden midde l s kleur, aff ich es, lam pen e. d de ho ::: e 
plafon ds naar ben eden halen en eit op een andere ~i j =e 
pl egen te doen bo?en h c t ;lekje waar zij slapen da ~ de ~lek
ken waar zij m2 t vrienden pleg en te zitten) 

d It 1 1 o t een "sociale dimensie" van ongeveer x m ( ,j_iarr,et c r ) de hoogte van ever, re~Y.en m-
; is"·cng eve e r :in dezel e g rooteorde als x. 

. .. 



Context studentenvcrtrekken en bemeen~cha ppe lijke rui:~t en i~ 
een studentenhuis 

problem de student le eft de gehele dag; van de Gemeenac~a ; pe
lijke ver blijfsruisten wor~t de uete l e da~ g2j ruik 
gemaakt 
de student beho eft tevens een coe~e nachtrust; st~
denten van wie de vertrekken on~iddelijk ~renzen ~an 
keu;~en, zitl-::au1er en intensi ef g ebruik te circu-lcdie
gebieden klagen altijd over gebrek aan na cttrust. 

solution ~aak de afstan4 tussen deprive en gemeens ch2~~e2ijke 
plel;:ken zo grcot mogelijk. · 
er is dan een a anwijsbaar ge bied met gedeelte dat 
bij deprive plekken hoort en een ander gedeelte dat 
bij de cemeer,f:,chappelijke pleki:en hoort. 
rna~k deze ple :~~en duidelijk anders d.m.v andere be
wegin0 en lic/it-dcn;:er over; .an6en etc, opd2. t :,:en bij 
het betreden wan de priveachtige plekken de nodi~e 
stilte in acht zal nemen 

-- ·-
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c cn t ,e.:-r.t 

prob}_e:n 

solution 

entre e ~ebie i en in studeLtenhuis 

In de mi este s t udent enhu i zen is h e t ni e t mof eli ~~ 
om bi j h e t b i nn enkomen de g e meens c h a p e ~i jke v s rbl i~: 
rui~ ten b.v kcu k en en zit k&me r te ver~i : den. 
Cf we ~c t wi l l e n of ni a t, bij de bin~e n k oma t wc rde n 
we altijd g e confronte erd me t de b roe psl eden. 

. . 

Bij ~h~t binne riko~ en in een st udente nhuis is het ~o
s elij k om d e v artrekken t e berei ke n z ond s r do or d e 
keuke n of geme ~n s chap ; e ~ij k verblijf t e gaen. 

,., 
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context 
•. 

solution 

veel stude n t e:--,J1uiz en hcb'o en als s n i.g gem ee;1schap / e l i ji, 
ver bl~jf d e k e uken, ~aar te~e l i:~er t i j d se~o ok t, g ~~ct en 
en do or g e zatt mo e -;; wor ('!_ en, v;a g_rdo or de kam er s het dicrit st 
bij ~e k~uken als s e□ e enschappe~ ij k vertre ~ wor i t g cbruikt 
Een g ro e p k an ni --o t f u n ctio :--in e r en zon :L: r e e n eemeen s c ::s. ;; pe 
lijk verbli j f 'o. v hie uwe Lg:roe·::, s1-ederl. - schromeri: :om· :z.o:r.2. ?.r bij 
den ander groepslid bin!len · t e ko,:, en~ doch vi a d e ri ~-1..:. ele 
0~1tr,1o e t:L:'1g en tijdens het nutti .; e,, van je!Zla?j_tiJde;1 en h e t 
doo r zakke n d a arn::t ov er,';int u::e ;.-1 deze drempel rees. 

f~itudenten g e ven voor hun vriend en en b e ken -- en regelr.'.la t i g 
::fe es ten 0 11 e e n hel e bo e l redenen- kon tak te ~-: v e rste1~:(en, 
o~1:"empel-vre es ....-.::ior het huis, z e lfrepresenta t j_e etc
:c. !2,JTJerke n d voor ee n f eest is de continu in e ::,. door elkaar 
]opende b e weg ing en~van mense ~ . I n studente~huj zen ~o~den 
l:'1:n'j f eesten vaa ·: de d e uren ui t hun scharnie r e n gelich t , 
z-odat de i ndiv:i.due l e vertrek :-: en met de trappe hal een co11tiE;_1 
v e rlopende ruimte wordt. 

\';;9.nneer je aan het koken bent of koffie zetten voor je 
r:,ezoek, C: an ·,,il je 0 ;1 d =rtussen met hem of has.r praten, o f 
ilthahs n ie t all~en laten. 

· \iaak ,·,or c. t · di t ·· onmogelijk gemaakt omdat op de z e mo r.1 enten 
iedereen in de keuken - an het koe k en is en door elk ?ar ~ee~ 
loopt en d e bezoeker zich gedwongen voelt om zich terug - te 

· trek1<:en. 

· e l k studenthuis beschikt naast een keuken over een 
£ emeenschap~elijke verbli:fsruimte, ~aarir: je ~a . ~et 
eten ka n ·11 d;:; o rzak::en", de krant ~~an ::.ezer: s' :::cr.; e~s, 
t.v kan ki~ken etc. 

De _emcen ~cha;pe:i~~e ver~ :.i fsruimte en de ke ~~en 
zijn een iL elkaar d c or~oi)e :·.de r-..ii ::: te. 
Bin~e~ een afstand van 5 meter van de pl&ats waar 
we koke~ viLden wij ple~ker: wGar we ku~ns~ zitte~ 
zoda~ we tijdens het ko~en zonder ~itzonderli~ke ste~ 
verheffi nGen met o~ze ga ten do:r kun~en bli~ve~ pra
ten. 
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,. _, \.J l..J \.J l..J 

&mGDa·D 

context uitl oop~ogeli~keheden in studentenhuis 

~roblem· ~ na een ti~d van g ec c~ centre erd . stuleren wi l ~e stu
d E.· :, t r;a a n "wan de l en" 
w2 ~n eer ~e ceruimo tijd in een bepaalde h o~ding zitten 
dan wordt de bl oeclci rculatie van be ~: aalde le ,..:.e::12,ten 
6 estremd, zo da t we de nci ~ ir, ,:-,, heb ten oo e e"u vol::.;t re::t 
houding of serie va~ houdi i b en a a n t~ ne~en. 

solution. er is ir:. de r, a bij t eid de r v ertrekken (bi;l,e; -Tv:ee 
minuten te berei ken) uitloop~ og elijtheid waarbi: je 
jezelf o;, iets anders Lan c or,centreren b.v .s-.:raat-
6ebeuren • 

.. 

r, 

.. . .: 



context 

;,roblem 

soluti6n1 

student envcrtrek 

I n een stud er,ten vc: trek vinde n al l e w-:o r-, a ;:tlvi ~e::..:c~-, 
plaats in een en~ele ruirnte ( s lape~ , zitten, s ~~~ s- ·2: 
etc). In c om~acte 6 eo::net ,- ische vo ::·:-:-.e n (le n.:te en 
bre edte va n de ver trekken nagenceG ~ eli~t) ~o~e~ 
al ~erlei woo!~al-::tiviteiter.. e :;.\; dicht C:-J eikaar "~ e 
lib;en. Vaa k zodanig da t een b ed nccd~edw~nge~ zi t
~eubel moet zijn o~dat slapen en zitten eenze lfd e 
pl e k ::noete~ delen. 
Je voelt je vrij gauw benauwd in der6 eli~'.-:e ve::'t':r· e'.-:;:c: 
omdat a l les op je af komt, omdat je nauweli j:(s stai:; c: 
hoeft te verzetten van werken naar slapen! 
Ilet is b.v oo i niet mogeli;k men s en in je ka2 er te 
hebt-en ter\vi ~l je werkt, omdat de mens en dan "op je 
werktafel" zitten 

Een studentenve~trek bezit de volge nde kwalite i te~ : 
Een studentenvertrek is lang en zo u it~eatrekt s o~e
li~k van vorrn, opdat afstand geschape ~ ka~ wc ~d e~
tusse~ de v 2r s chillende woonaktiviteiten. 
Een studentenvertrek hee f t een zekere ~ate va~ ti e~ar
chie b.v in licht en donker, in ma t e van be s lo tenhe~d 
in de mate van openbaar zijn; in beweg ing etc; de 
woo~a~tiviteiten ku~~e~ zich dan richten naar de 
condities die zij behceven b.v slaapplek~en in een 
wat besl:te r .. er en donl-::erder :plek, die ui t .c.e -::,e,'1~6 i r.c ~ 
lijnen liggen_. waarmee de e:1e plek met de aride::.~e ·word t 
verbor:den. 
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context 

problem 

solution 

ra~en van studcnten vertrekken 

na eniGe ti ~d van geconcentreerd studeren willen de 
ogen zich "verfri ssen" door zich op totaal andsre 
omg evi nG te richten, doer op een andere wijze aan 
een and e r ak tiviteit deel te ne!Tlen. 
wanneer de wc'U'l:r te ne!Tle!J akti vi tei ten veel ·-:oud::.6 zi :,::: 
tlan tunnen we de: inensen helpen zich op een akti ·.:i te :;_ t 
te con s entreren door de ra2en in smalle lance gedeel t 
teverdelen, waardoor be p~alde al~tiviteiten binnen 
sen bepaalde 11 ra2:nkader 11 gevangen warden 

een studenten vertrek heeft - ramen met de vc l gende 
kwali tei ten: · 
de rame n ki~ken uit op plekken, .waar zi~h levendicer 
aktiviteiten b.v straatgebeuren voltrekken. 
de ramen zijn verdeeld in lange smalle re~en - ~-~ 
waar dit mogelijk is- b.v op de verdie~inc- lo~en de 
ramen zo veel !T!O[elijk tot de vlo er door c~e zien ~2n 
ook rle straataktiiit~it~j-dicht bi3 de gevel) 

- , 
.• 
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context 

soJ. ut:i on 

in~ang van een studentenvertrek 

ve 1 e s tude i: t en'.-c2~:i s rs c r enzen on:r. icl de l 2. ~'. J~ 2.2.n ~-e 
o penbo.re ci r culati er ui ::, ten zodat b i ~ l:e t o .:e:: c-: ·; 2.r:: 

de dec1r het 6 eh ele ve r t r ek plus "inh ___. ud 11 o;: de 
0

:0·. :. c::__ 
1 it;t. 
l n vele stud e~·. tenhui :.. en is ilet nl gebru . keli i:~: o:n 
wanneer men mensen wilt ontvangen b.v voor kof ~i e e . ~ 
de deuren c pe n te zetten al s te ke n vo or het feit da t 
zij nu niet met akt ivit e iten be z ig zijn die de no ~i Ge 
ru s t beboeven en dat zij ~raa~ □ ensen wi : le~ □~t 
vangen. 
Otservaties leren da t elke kamer in de lo ~p der tij ~ 
een scort visuele drempel he ef t die vc ~r~cemd ~ro
bleem poo6 t op te l os s en) 

Het entreeb ebied van e en student envertrek bez it de . 
vol gende kwa itei ten: 
~e kurt~en vanuit d e circula tieruimte ni e t dire kt t 2 t 
vertrek inkij ken, warrneer de de ur cpenstaa:, 
Er is ee::-:, a a nwi~ sbaa r ge::; i ed d.2. t circul a ti eru ::_:-:i. t e e.· 
vertrek va ~ e . kaar scheidt b.v een voor~ui= te. 

,,. 
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context 

problem 

soluticn 

in6 2n g v2.n e en s tudent enve.:.~t rek 

St udent en'hebbe~ de n e i gin~ oo hun entreege~ied vol 
te plZ:.l: :~cm r:1et aL.erlei pla ;s: plaat je s , ::r<'~nte:.~:Y1 :. :·s : J.s 
et c or daarmee uitin~ t e ge ven aan de antl e r we l ~e 
r elig i euze , ; olitie~e cf idec logis che wa erden h i ~ ~e~ 
h c ,:; 6 st acht. 
Zij l-~unnen de n ze[;.;en: i t woon bij het affic~: e v c:. ::-i 
b ehoud ·d e ~addenzee in plaats van de d erde deur ~an 
je r e chterha nd. ~iet ve::: s ch il is dar1 da t de e e::'~:t e 
a a nduidin~ persoonsgeb cnden is en het laat s te puu r 
orgon isa tori s ch g ebonden . 
~u hebben :obse rvati es be l e erd, dat wanne er d s ~lek 
die toegang h eef t tot b e t ve r trek cnderscheiden wcrdt 
van het qircu lat i egeb ied b.v do er een ~pro~~ ~ae r 
bin~ en tee, zodat aan we erszijden va~ d e d our ra~ur
vlal: :~ en ontstaan die ci~ de deur 6 .c an h,, ren en dus . b:..~ 
het vertrek, vo c rnoemd acti emcgelijkb eid sti~ul6er t. 
Er o~s taat nl in h e t ~pe nbare g ebi ed i s ts wet t ot het 
ver t rek gaat behoren en daaro~ als eigen ervaren ~ ~~ 
word e:n. 

Deuren van studentenvertr skken springen iets terug 
waardcc r ir een gebied onstaat bij de toegang dat 
~isucel bij h a t vertrek gaat ~c ren. 
"'o-·el1· -·i.,. kuvren de onts-'-are ~ u ··r•·, ~ 1 ,. '- e,..., ·1· e"'.,-1:1 ° ..,,.d l.. 1 Q J .:\. ._ ..,.;.,...,. ..1. '•• t, JJ. a.u LA_ _ 'lt' .l.. ~:.\..h .. "- .i. .... : VJ...lH. i ...... ~. 

ward en m~t h ~uten pane . en e.d zodat je ~akkelijk ietE 
op kan pri kk en, i e ts op kan plakken etci. 
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I k wi 1 ee!1 l~ i ;:i d zi .~ n 2. s t de din6 erJ die ik doe 
die i };: m O c:!c , die ik beden k. 
J~ij}cend, ~z .::0 ~c nd, s l apencl wors telen ::18t mi jzelf 
me t ruitj e s blocs die hal f vol beschreven zijn 
met hi e r e n daar e cn krabb el t je 
en bo eken , 
die eindel oze re eks boeken, wa arvan ik vele ni e t 
g elezen hcb, maar b e t voorwoo r d wel tienmaal 

Het kinderli ~k e i ~. ~iet het ki ~derlij ke van wie 
e en kind i s g ebleven; 
h et is h e t ~inderli~ke van wie een kind wil warden. 
He t i s ge en ru di~ent , 
het is een ve rworvenhe id 

Ik droo:11 ove·.r een Vrouv-r~ die tegelij k □oeder, 
vriendin, doch t s r e ~ · :::j_nn.ares i s ; 
maa r in miJn dro:nen zie :i:.k haa r altijd alleen h aar __ ruc . 
Ze pakt mi ;rr koffers i n , ~ant we gaan op reis. 

Als ik werk dan den k i ~ aan al die dingen die ik zcu ku~~en 
doen; en els ik ni e t wsrk dan denk ik aan al die din~en d ie 
mc,et doen. 

Onverzoenl ijke te~enstelling en in de re de, 
maar zij zijn een i::1 het · Ki~d; 
Want ik leef ~o;, dus ik ervsar nog. 

Bet is h e t Kind iD Gi j. dat naar buiten wil 
E,uit en is sy.~1on iem met i ri's t itu"..lt veer wetenschap; elij ;~ o;:-. d2rv:i~s 
Tu~sen binne.:::: e!l bui ten sta i l~ zelf 
Ik w6rd drempel met mijn Ziel als idioom 

~isschien ze s jaar lang dre□ ;el geweest 
En het Kind kwa~ st e eds op een andere wijze, cen andere tiid, 
cen andere plaats naar b~iten. 
Eet kri tisch 006 Ya:-1 het wetenschap ; elijk foru:n v;il di t }:L-, d 
begrijpen, s tru k ture r en en zelfs verklaren. 
Ee6 rijpen kan iedereen elkaar, 
verj.laren kan iec..er er.~e ~ zichzelf 

Het forum maakte plaats en tijd bekend waarop bet Kind naar 
buiten kan · 
Het Kind be 0 rijpt dit niet 
Laat zich hierdcor n i et vangen 
Bet .Kind trekt zich weinig aan van het zeebrapad 
het steekt over wanneer het wilt • 

. . 
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Refrein: ~ e t forum zeg t: er is been plaats voor dit- Kind 
en zelfs: wi j ver kl aren h e t Kind bij acclam2 tie deed ! 

!'ia d e , be4 r a~eniss telling viel 
ove r de wereld •.•• 
"Gij zijt ;1 et z ,:rnt d cr 2.arde 11 

een .;rcte 6 rijze 

ze.; t Jesus t e e:: 

CID 
c=1 

Voor en teGenstnnders over b e t wel of b een plaats vo or tet ; : ~ ~~ 
Ei nde lo ze , sl opendc, oefenl 8z e discussi es. 
0 ~ ~l!e ~rct l e~en had _ra~~ - op l os s i Lb~n en ve er alle opl o~si~ .• en 
h ad ~ en proble~ en ••.. 
De Rede he~ft moti~ven nodig 
11et ]: ind heeft 6 eno sc 2.an Ja en Nee 

7ens1otte, aa n bet e~nde van Alles, verschijnt bet Ki nd z elf 
09 het s t r ijdtoneel _i n. vol:e wapenuitrustins 
Docd was gaddelijk doo d! 
I~,.ood. _\·,as 1.:.eer-dan- l evend. ! 

ili: '.e°'.: ]Leven kreeg plot seli r.: ;0 weer licht en don~;:er, 
'~Jee:~-:-- da6 en nach t 
En in b e t diepste v~n de illacht stand de Dag al · klaar 
?.J:~ er werd•e.:i weer hui z en s ebouwd waarin je !\erstfeest l:c.::.1 vierc:r: 
1,":l :ii r eu6he1 sch i l d e r de we zr 
~Der wer~en weer oe fcL in~en 6 ehouden in de vrije val ..•• 

~ En t on weer met .elkaar praten over bet Kind 
z;:..'1 r:·~e :1 zei., d.at het Kind de Ziel was 
"E:n ·:t,,,)en zci .::nen dat de Ziel in de hersenen huisde 
ili tc- e:1 s:r:eed me:::1 de hersenen open 
mear nie~a~i had oa it de ~Ziel kunnen zi~n 
I-an.; ·.zan erl·,.cnd Z 6 i men, dat de Ziel niet bestor,.d 
~er ~t he~l zacht en-~daarna·ldider 
E:n toen zei :-:-: en dat h8t Kind niet testond 
~erst hee . ~ach tjes, _ daarna iets luider 

Refrein 
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