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I N W E N D I G E  F O C U S  V A N  A D E
waar ligt de focus van architectuur als vakgebied en binnen het onderwijs?

op welke manier dekt ons onderwijs het hedendaagse discours?

is integratie van vakgebieden een antwoord op actuele vraagstukken?
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VOORWOORD
Een universiteit is niet slechts een instituut waar onderwijs wordt 
aangeboden, maar een thuis van een gemeenschap van professoren, 
promovendi, bestuurders, assistenten en studenten die gezamenlijk 
onderzoeksrichtingen bepaalt, kennis vergaart en deze inzichten 
onderwijst. 

Een voortdurende interne dialoog is daarbij essentieel. Helaas lijkt 
die dialoog op onze faculteit verstomd. Een visie ontbreekt of deze 
is achterhaald voordat zij kan worden gecommuniceerd. Echter, de 
noodzaak van een dergelijke ‘papieren’ visie is al een symptoom van 
een gebrekkige onderlinge communicatie. Een visie kan namelijk 
gemakkelijker ontstaan vanuit een levendig voortschrijdend debat. 
Om een dergelijk debat weer op te starten is er vanuit vloer e een 
symposium over architectuur en onderwijs georganiseerd. Dit verslag 
van het symposium is bedoeld ter bevordering van de continuïteit en 
de diepgang van gesprekken over het architectuuronderwijs. Het 
vormt een basis om mee verder te werken.

In dit verslag presenteren we de feitelijke informatie over de werking 
van de unit architectuur op dit moment: Het ingevulde organogram 
toont de bestuurlijke achtergrond die onderhuids het onderwijs vormt. 
De schema’s van afstudeercommissies laten zien welke relaties er 
nu al te vinden zijn tussen de richtingen en met andere disciplines. 
Afstudeerders gaven tijdens het symposium een presentatie over hun 
project om meer inzicht in het organogram te krijgen. Deze informatie 
vormde de basis voor het symposium. 

Vervolgens werd er gediscussieerd over een aantal stellingen waarbij 
de veelheid aan meningen over het architectuuronderwijs duidelijk 
werd. De onderwerpen van het debat gaan over de vraag wat voor 
architectuurschool wij moeten/kunnen/willen zijn. Dat is een vraag 
die we onszelf moeten blijven stellen.

Namens vloer e,
Gert Kwekkeboom
Lieke Göritzlehner
Mark van der Net
Niels Ponjee
Gerjan Streng
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Hierdoor wordt het mogelijk de auto vlak voor de 

eigen woning te parkeren, wat de individuele ervaring 

versterkt. Het gematigde buitenklimaat en uitzicht op 

de omgeving dragen bij aan de parkeerervaring die op 

gelijke wijze in een suburbane wijk wordt beleefd. Het 

project H2O toont een volledig andere wijze van 

ontsluiting. De parkeergarage onder het complex 

wordt van buiten benaderd, waardoor bij binnenkomst 

weinig relatie wordt gecreëerd met het blok als 

geheel. Vervolgens begeeft men zich door liften en 

gangen naar de woning zonder daarbij in contact te 

komen met de directe omgeving waar men deel van 

uitmaakt.  

 

Essentie in detail 

 Het project H2O zet sculpturaliteit wel in om 

de bewoners op diverse momenten in de woning 

bewust te laten zijn van het geheel waarin zij zich 

bevinden. De U-vormige massa en de uitkragende 

balkons zijn duidelijke kenmerken die een confrontatie 

tussen de individuele woning en het collectief 

veroorzaken. Echter, voor VMX staat de 

onafhankelijkheid van de woning ten opzichte van het 

collectieve centraal. Naast het creëren van 

massiviteit, draagt de detaillering van gevelopeningen 

in het gevelvlak bij aan de individuele ervaring van de 

woning. Wanneer de bewoner uit het raam naar 

buiten kijkt, is er geen fysieke ervaring van het blok 

als geheel. Dit komt tevens voort uit de sculpturale 

eenvoud van het blok. De plaatsing van de 

gevelopeningen zorgt ervoor dat vanuit de leefruimtes 

op geen enkele wijze visueel contact ontstaat met 

andere delen van het blok. De woning wordt hierdoor 

een onafhankelijk domein en krijgt zo meer de 

eigenschappen van de vrijstaande woning in een 

suburbane woonomgeving. De vraag blijft echter of 

een bewoner van een woonblok hier naar op zoek is. 
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Bernard Colenbrander - Christian Rapp - Pieter van Wesemael

AREQUITECTURE
ontwerpopgaven rondom de herbestemming van een havengebied te Antwerpen

--

ADE

AE AUC - Architectural Design and Urban Cultures

strategies & places

strategies & places II

srategies & places I

methodologie

architectuur: filosofie en kritiek

methodologie

methodologie

20
07

 -
 2

00
8 

  s
em

es
te

r 
2

20
06

 -
 2

00
7 

  s
em

es
te

r 
2

20
08

 -
 2

00
9 

se
m

es
te

r 
1

20
07

 -
 2

00
8 

 s
em

es
te

r 
1

20
06

 -
 2

00
7 

se
m

es
te

r 
1

4/10

GGG

11/10

GEMEENTEHUIS BOXMEER
architectonische ontwerpopgave te Boxmeer

Maarten Willems

4/...

LIFESPAN
bouwtechnische opgaven rondom het thema duurzaamheid,  flexibiliteit en herbestemming

Jouke Post 9/...

SLIM BOUWEN
bouwtechnisch onderzoek en ontwikkeling van innovatieve bouwproducten

Jos Lichtenberg

16/...

LIFESPAN
bouwtechnische opgaven rondom het thema duurzaamheid,  flexibiliteit en herbestemming

Jouke Post 7/...

PRODUCT DEVELOPMENT
bouwtechnisch onderzoek en ontwikkeling van innovatieve bouwproducten

Jos Lichtenberg

6/6 

ROC THE CARE COLLEGE

Bas Molenaar16/4

ontwerpopgaven rondom de mogelijke Olympische Spelen van Amsterdam in 2028

Rene van Zuuk 1/...

LIFESPAN
bouwtechnische opgaven rondom het thema duurzaamheid,  flexibiliteit en herbestemming

Jouke Post

6/...

LIFESPAN
bouwtechnische opgaven rondom het thema duurzaamheid,  flexibiliteit en herbestemming

Jouke Post

3/...

PRODUCT DEVELOPMENT
bouwtechnisch onderzoek en ontwikkeling van innovatieve bouwproducten

Jos Lichtenberg

4/...

PRODUCT DEVELOPMENT
bouwtechnisch onderzoek en ontwikkeling van innovatieve bouwproducten

Jos Lichtenberg

17/...

FINAL PROJECT
bouwtechnisch onderzoek en ontwikkeling van innovatieve bouwproducten

Jos Lichtenberg

6/6

PINBALL WIZARD
architectonische ontwerpopgaven rondom het thema zorg en ‘architectuur en zintuiglijkheid’

Bas Molenaar 6/6

GREY POWER 3
architectonische ontwerpopgaven rondom het maatschappelijke thema van de vergrijzing

Bas Molenaar7/10

AUS EINEM GUSS

Rene van Zuuk7/10

A HOUSE IS NOT A CAR 2
ontwerpopgaven uitgaande van het spanningsveld tussen consumptiegoederen en architectuur

Maarten Willems

8/12

EXTRA SMALL
ontwerpopgaven rondom thema zorg met een nadruk op  patientgerichtheid en kleinschaligheid

Bas Molenaar

7/9

INSIDE OUTSIDE

Bas Molenaar - Mark van der Pol

10/10

STADSREPUBLIEK / MANIERISME
ontwerpende verkenning van mogelijke hoogstedelijke, infrastructurele uitbreiding van Arnhem 

Gijs Wallis de Vries - Ton Venhoeven10/10

LIVE TO THE MAX
architectonisch-typologisch onderzoek naar leefwijzen en woontypen in communities

Hüsnü Yegenoglu  - Pieter van Wesemael

14/12

PARASITAIRE ARCHITECTUUR
architectonische verkenning van het begrip ‘parasitaire architectuur’   en projectie op locatie

Jos Bosman - Michiel Deheane

9/8

LEREN VAN OMU
studie naar werk, werkwijze en relevantie van de Duitse architect O.M. Ungers (1926-2007) 

Jos Bosman

16/14

CAPSULAIRE ARCHITECTUUR
architectonische verwerkingen van de cultuurkritiek in De Cauters  ‘De capsulaire beschaving’ 

Jos Bosman - Hüsnü Yegenoglu

18/18

AMSTERDAM
cartografisch-historische studie van een noord-zuid snede van Amsterdam

Bernard Colenbrander - Christian Rapp - Pieter van Wesemael

16/14

GREY POWER 4
architectonische ontwerpopgaven rondom het maatschappelijke thema van de vergrijzing

Bas Molenaar

7/7

SCHISMA 4
cultuurhistorische analyse van uiteenlopende monumenten en de sublieme historische ervaring

Bernard Colenbrander - Jacob Voorthuis

7/8

SCHISMA 3
cultuurhistorische analyse van uiteenlopende monumenten, relevantie en revitalisatie

Bernard Colenbrander

11/12

CLUSTERING
programmatische en morfologische studie van dichtheidsmodellen en ontwerp te Bijlmermeer

Ton Venhoeven - Pieter Jan Gijsbers

productions & parts

industrieel ontwerpen

industrieel ontwerpen

industrieel ontwerpen

industrieel ontwerpen

industrieel ontwerpen

productontwikkeling

productontwikkeling

free form design

free form design

productions & parts Ionderzoeksmethodologie

onderzoeksmethodologie

onderzoeksmethodologie

LIFESPAN

LIFESPAN. ADAPTIVE RE-USE

LIFESPAN. ADAPTIVE RE-USE

PRODUCT DEVELOPMENT

PRODUCT DEVELOPMENT

PRODUCT DEVELOPMENT

MULTI MASTER

PRODUCT DEVELOPMENT ORANJE - ZWART

TOPLESS NO BRA

PRO-MO-TION

WILD TECTONICS

STATION LUIK

FLAT PACK

ORANJE - ZWART

HET TIJDELIJK VERBLIJF

ANTWERPEN

SCHELLENSTERREIN MULTI 24/7 UNIVERSITY

PLACEBO HOSPITAL

MULTI C2C SCHOOL

HOGE NOOD

STATION LUIK

LIFESPANPRODUCT DEVELOPMENT

MULTI 24/7 UNIVERSITY

SCHELLENSTERREIN

VERTICAL meets HORIZONTAL

BETON: IMPLICIT PERFORMANCE

SANDSCRAPERSSTRIJP R - international

NSDM TERRAIN - international

AMSTELCAMPUS

STRIJP R

NSDM TERRAIN

ARCHITECTURE OF RESISTANCEINDIAN SUMMER IIRE-ARCHITECTURE

PAMPUSPARK

THEATRE AND ITS DOUBLE

MANIERISME

GRENSLANDSCHAP

MULTIFUNCTIONAL 
ACCOMODATIONS

MULTIFUNCTIONAL 
ACCOMODATIONS

WESTELIJKE 
TUINSTEDEN

CANON VAN DE 
LAGE LANDEN

URBAN TECTONICS

RELIGIEUS ERFGOED

URBANE MOSKEE-
TYPOLOGIEN

CREATIF FACTORY

PRIVATOPIAS

TECTONICS

AHT - Architectural History and TheoryBuilding Concepts & Components

BOUWKUNDE

SCDT BPS UMDS

6/10

TRACKBUILDING

...5/10

A HOUSE IS NOT A CAR
ontwerpopgaven uitgaande van het spanningsveld tussen consumptiegoederen en architectuur

Maarten Willems

16/14

HIGHER TECH
praktische architectonische ontwerpopgaven met de nadruk op technische innovatie

Maarten Willems

strategies & places

10/10

 STRUCTUUR
onderzoek naar wetmatigheden en het toepassen in het ontwerpproces met o.a. scripting

Rene van Zuuk - Ralph Brodruck

h hAfter 1945church

• Dutch society in the fifties: Plurality of minorities 
• Revival of religion
• More than 1500 churches
• State stimulates building of churches > social glue

h hAfter 1945church

• Dutch society in the fifties: Plurality of minorities 
• Revival of religion
• More than 1500 churches
• State stimulates building of churches > social glue

h hAfter 1945church

• Dutch society in the fifties: Plurality of minorities 
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• More than 1500 churches
• State stimulates building of churches > social glue
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HET ORGANOGRAM
Aanvankelijk wilden we bij deze bijeenkomst de huidige 
onderwijsvisie van de unit ADE toetsen en waar mogelijk 
actualiseren. Een recent document dat dit naar buiten 
brengt bleek echter niet voor handen te zijn. Daarom 
hebben we simpelweg geprobeerd om de huidige gang 
van zaken binnen het onderwijs van de unit in kaart te 
brengen.

Het belangrijkste document dat de unit gebruikt om 
zichzelf te beschrijven is het bestuurlijke organogram van 
de leerstoelen en bijbehorende personen. Wij hebben dit 
schema gecombineerd met het curriculum zoals dit te 
vinden is op studyweb. 

Om te voorkomen dat de discussie van vanmiddag enkel 
op abstract bestuurlijk niveau wordt gevoerd hebben 
we het organogram opnieuw opgebouwd uit zo veel 
mogelijk resultaten van de projecten en vakken. Voor het 
overzicht hebben we de laatste vijf semesters bekeken en 
chronologisch gestapeld. 

Binnen de leerstoelen hebben wij geen onderscheid 
gemaakt tussen de personen die binnen deze leerstoelen 
‘samenwerken’, zodat de organisatie van de unit zelf 
het onderwerp van discussie blijft en niet de personen 
daarbinnen.

In het organogram vormen de vier leerstoelen van de 
unit kolommen die allen hun eigen afstudeerateliers, 
seminars, projecten en verplichte vakken organiseren. Ze 
lijken hierdoor vrij onafhankelijk te functioneren. Iedere 
student(e) kan tijdens zijn/haar master per semester 
deelnemen aan onderwijsactiviteiten van een leerstoel 
naar keuze. Hierdoor is de praktijk voor de studenten 
minder statisch en specialistisch dan het organogram 
suggereert.
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AHT
samenwerkingen binnen afstudeercommissies per leerstoel

AUCAE AFSTUDEERCOMMISSIES AUC



De blokken in het organogram geven gerangschikt 
naar grootte respectievelijk de afstudeerprojecten, de 
seminars, de projecten en de verplichte vakken weer. De 
afstudeerprojecten zijn voorzien van aanvullende informatie 
als het aantal deelnemers en de begeleider. Waar mogelijk 
hebben we de blokken ingevuld met een bijpassend beeld 
van één van de resultaten. De verticale balken die naast 
het onderwijs lopen, geven het promotieonderzoek weer. 

DE SCHEMA’S VAN AFSTUDEERCOMMISSIES
Het organogram is een puur bestuurlijk instrument. Het 
beschrijft niet het gedrag van studenten en docenten 
hierbinnen. Om hier een indicatie van te kunnen geven, 
hebben we de samenstelling van de afstudeercommissies 
van de afgelopen vier jaar geïnventariseerd. Op deze manier 
laten we zien hoe vaak bepaalde personen samen betrokken 
zijn geweest bij een afstudeerproject. Dit toont de focus 
van afstudeerders gesplitst naar leerstoel, bepaald door de 
hoofddocenten en de afstudeerder zelf. 

Er zijn drie schema’s die de projecten ordenen naar de 
leerstoel van de voorzitter van de commissie. Elk vlak is één 
project opgespannen tussen de betrokken begeleiders. Een 
zwaardere lijn toont dat de desbetreffende commissie vaker 
voorkomt. De overlappende vlakken worden feller van kleur 
in de domeinen tussen disciplines die vaker relaties aangaan. 
Via deze schema’s zou je per leerstoel iets kunnen zeggen 
over de affiniteit met de andere leerstoelen en units. 

Door het ingevulde organogram en de relaties tussen 
leerstoelen te bekijken, hopen we sporen te vinden van 
eerdere beslissingen en onderhuidse mechanismen die 
in een onderwijsvisie expliciet gemaakt kunnen worden. 
Deze sporen kunnen de aanleidingen vormen voor het 
debat van vanmiddag. We combineren deze aanleidingen 
met de geschiedenis van onze opleiding en bijbehorende 
onderwijsideologieën om tot drie discussieonderwerpen van 
vanmiddag te komen. 

OPVALLENDHEDEN
Wat direct opvalt, is de omvang van de leerstoel AE ten 
opzichte van de andere leerstoelen in het organogram. 
Het aanbod aan afstudeerateliers binnen deze leerstoel 
was de afgelopen jaren relatief groot en veel studenten 
maakten hier gebruik van. Deze leerstoel richt zich direct op 
de productie van een gebouw en de technische middelen 
die de architect hiertoe tot zijn beschikking heeft. De 
leerstoelen AHT en AUC lijken in eerste instantie minder 
geïnteresseerd in de totstandkoming van het gebouw zelf 
en meer in de omringende theoretische, maatschappelijke 
en contextuele condities. De primaire focus van het vak 
als architect zal daarom onderwerp zijn voor het eerste 
gesprek van vanmiddag. Heeft het bouwmeesterambacht 
als autonome discipline zélf de voorkeur of zouden 
Eindhovense architecten zich meer als dienende personen 
in maatschappelijke ontwikkelingen moeten presenteren?

Enkele onderwijsactiviteiten hebben door de tijd heen 
een thematische opzet. Zo is er bijvoorbeeld een reeks 
schisma-ateliers, een reeks grey power en enkele minder 
direct leesbare reeksen. Navraag wijst uit dat thematieken 
in enkele van deze reeksen ingezet worden om verse 
afstudeerders direct voort te laten borduren op de collectieve 
kennis van eerdere ateliers. Lang niet bij alle ‘reeksen’ is er 
echter sprake van een dergelijke opbouw; bij veel van de 
reeksen is deze kennisaccumulatie enkel inzichtelijk voor de 
docenten zelf. 

De vakken en onderzoeken waren de afgelopen jaren 
erg persoonsgebonden, wat wellicht een overblijfsel van 
de structuur vóór de huidige leerstoel-indelingen is. De 
professoren en andere docenten lijken dus sterker van 
invloed op het onderwijs dan de gezamenlijke onderwijs- en 
onderzoeksdoelstellingen van de leerstoel. Op één plaats 
in het organogram is een kortsluiting te vinden op deze 
regel; het Amsterdam-atelier, dat ondertussen een vervolg 
heeft gekregen in een tweede atelier. Dit atelier is echter 
niet gezamenlijk opgezet door professoren binnen één 



leerstoel, maar door professoren uit verschillende stoelen. 
Hoewel deze opzet het totaalaanbod zou doen kunnen 
verschralen, zou het wel een omvangrijker onderzoeks- en 
ontwerpprogramma tot gevolg kunnen hebben. Hoe divers 
het aanbod zou moeten zijn en hoeveel vrijheid de student 
zelf zou moeten hebben is het onderwerp van de tweede 
discussie-sessie. Deze zal vertrekken vanuit de Eindhovense 
‘traditie’ en via de atelierstructuur naar de huidige situatie 
en mogelijke toekomstscenario’s leiden. 

Het promotie-onderzoek speelt zich vooral af binnen de 
domeinen van BCC en AHT. AE en AUC hebben in verhouding 
tot de andere leerstoelen erg weinig promotieonderzoek, 
dat bij de andere twee leerstoelen een extra voeding van 
het onderwijs zou kunnen vormen. 

De diagrammen van afstudeercommissies geven, op 
ietwat suggestieve wijze, een indicatie van de affiniteiten 
met andere leerstoelen en disciplines. Het diagram dat 
de afstudeerprojecten vanuit AE toont, wijst op een grote 
hoeveelheid afstudeerprojecten, die een hoge affiniteit tonen 
met AHT, BCC en SCDT. Ook zijn er veel gevallen waarbij 
minstens twee begeleiders uit de AE-leerstoel komen. 

Het AHT-diagram toont dat de betrokken studenten en 
docenten het afstudeerproces graag aanvullen met expertise 
vanuit de stedebouwkundige hoek, zij het via begeleiders 
van AUC of van de unit UMDS zelf.

Het geheel aan AUC-projecten lijkt vergelijkbaar gedrag te 
vertonen en kent ook enkele vastere samenwerkingen met 
personen van UMDS. 

Het derde gespreksonderwerp van vandaag zal daarom 
ingaan op de mogelijke allianties binnen de eigen unit 
en daarbuiten. Welke samenwerkingen kunnen leiden 
tot adequate oplossingen voor discipline-overstijgende 
problematieken en hoe kunnen gezamenlijke onderzoeks- 
en ontwerpprocessen het beste vormgegeven worden?
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Hierdoor wordt het mogelijk de auto vlak voor de 

eigen woning te parkeren, wat de individuele ervaring 

versterkt. Het gematigde buitenklimaat en uitzicht op 

de omgeving dragen bij aan de parkeerervaring die op 

gelijke wijze in een suburbane wijk wordt beleefd. Het 

project H2O toont een volledig andere wijze van 

ontsluiting. De parkeergarage onder het complex 

wordt van buiten benaderd, waardoor bij binnenkomst 

weinig relatie wordt gecreëerd met het blok als 

geheel. Vervolgens begeeft men zich door liften en 

gangen naar de woning zonder daarbij in contact te 

komen met de directe omgeving waar men deel van 

uitmaakt.  

 

Essentie in detail 

 Het project H2O zet sculpturaliteit wel in om 

de bewoners op diverse momenten in de woning 

bewust te laten zijn van het geheel waarin zij zich 

bevinden. De U-vormige massa en de uitkragende 

balkons zijn duidelijke kenmerken die een confrontatie 

tussen de individuele woning en het collectief 

veroorzaken. Echter, voor VMX staat de 

onafhankelijkheid van de woning ten opzichte van het 

collectieve centraal. Naast het creëren van 

massiviteit, draagt de detaillering van gevelopeningen 

in het gevelvlak bij aan de individuele ervaring van de 

woning. Wanneer de bewoner uit het raam naar 

buiten kijkt, is er geen fysieke ervaring van het blok 

als geheel. Dit komt tevens voort uit de sculpturale 

eenvoud van het blok. De plaatsing van de 

gevelopeningen zorgt ervoor dat vanuit de leefruimtes 

op geen enkele wijze visueel contact ontstaat met 

andere delen van het blok. De woning wordt hierdoor 

een onafhankelijk domein en krijgt zo meer de 

eigenschappen van de vrijstaande woning in een 

suburbane woonomgeving. De vraag blijft echter of 

een bewoner van een woonblok hier naar op zoek is. 
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Bram van Ekeren – atelier ‘Learning from 
O.M.Ungers’ onder leiding van dr.ir. Jos Bosman 
(Architecture and Urban Cultures)

Bram schetst hoe zijn afstudeerproject tot stand is 
gekomen. Het atelier (M4) begon met een grondige studie 
naar de lessen van de architect O.M.Ungers en toepassing 
van zijn theorieën op de stad Berlijn. Het is ook in deze stad 
dat Bram zijn projectlocAatie kiest. Onder invloed van het 
werk ‘Denk mal’ van de Belgische kunstenaar Jan de Kock 
doet hij ideologische en psychologische verkenningen van 
de morfologische aanwezigheid en camouflage van de 
Berlijnse muur. Zijn project, twee langgerekte bouwvolumes 
(op locaties van de voormalige Berlijnse muur) met 
multifunctionele invulling is een poging om het verleden als 
een ‘denk mal’ kenbaar, leesbaar en denkbaar te maken.  
 
 

Sander Bouw – atelier ‘Arequitecture’ onder leiding 
van prof.ir. Jan Westra (Architectural Engineering)

Het aanlooptraject (M4) van dit atelier start met een carte 
blanche. De groep doet in het begin enkele praktische 
vingeroefeningen die worden aangedragen door prof.ir. 
Westra om hun eigen fascinaties te vinden. Het atelier 
deelt een interesse in ‘oude’ industriële panden en kiest 
daarom een locatie rondom een voormalig havengebied te 
Antwerpen. Vervolgens is een masterplan opgesteld en is 
iedereen individueel projecten aan het uitwerken. Daarbij 
vormt het atelier een  ‘welstand voor elkaar’.



Richard Verbruggen – atelier ‘Schisma 5’ onder 
leiding van prof.dr. Bernard Colenbrander 
(Architecture, History and Theory)

Het uitgangspunt van het aanlooptraject is het ‘schisma’ 
tussen het toenemende verlangen naar en de mogelijke 
beleving van ‘historisch sentiment’ en de kennis die hiervan 
aanwezig is binnen de architectuur als kennisveld. Richard 
introduceert het begrip ‘glimp’ als een historische beleving 
die wordt opgeroepen doordat een architectonisch object 
– haast ‘als een gebruiksvoorwerp’ de aandacht vestigt op 
historische artefacten. Zijn architectonisch project, een 
fijnmazig multifunctioneel complex binnen een stedelijk 
weefsel te Maastricht ontsluit en verbindt historische delen en 
tracht winkelende voorbijgangers ‘een glimp’ van het verleden 
te laten opvangen. 

Peter de Jong – atelier ’Ontwerpen met 
Wetmatigheden’ onder leiding van prof.ir. René 
van Zuuk (Architecture and Engineering)

Het atelier is gevormd rondom de mogelijke Olympische 
Spelen va n Amsterdam in 2028. Een gezamenlijk masterplan 
anticipeert op een toekomstige verbinding tussen Almere en 
Amsterdam en stelt een serie kunstmatige eilanden voor. Het 
architectonische project van Peter probeert op een van deze 
eilanden de eigenschappen van de locatie zoveel mogelijk 
uit te buiten. Hij presenteert zijn project – een langgerekt 
gebouw met woningen en een zeilschool, als een serie van 
logische vormoperaties m.b.v. voorwaarden als wind, zon, zicht 
en  privacy. 



DE DISCUSSIE
Daniël Tulp – atelier ‘Cradle to Cradle’ onder 
leiding van prof.ir. Jouke Post  (Building Concepts 
and Components) 

Daniël wijst op de grote aandacht voor duurzaamheid 
onder invloed van het boek  ‘Cradle to Cradle’. Vanuit 
bouwtechniek zijn hiertoe enkele onderzoeken gestart. 
Daniël kwalificeert materialen m.b.t. tot duurzaamheid,A 
milieuvriendelijkheid en recyclemogelijkheden. Hij geeft 
aan dat de traditionele kennis m.b.t. milieuvriendelijke 
(schapenwol als isolatie) - en onvriendelijke materialen 
(lood) niet altijd juist is, als een breed spectrum aan 
overwegingen worden meegenomen.  Hij suggereert dat 
zijn studie zou kunnen leiden tot het ‘detailleren van het 
perfecte C2C huis’.



INWENDIGE FOCUS VAN DE ADE UNIT
Waar ligt de focus van architectuur als vakgebied en binnen het 
onderwijs?

Deze opleiding leert ons een bepaalde houding aan. Deze 
houding zegt iets over wat een architect is en de manier 
waarop hij in de wereld staat. Is architectuur autonoom of 
dienend? Welke onderwerpen bepalen de architectuur als 
vakgebied en hoe komt dit tot uiting in het onderwijs? Voor 
welke rol worden wij opgeleid?

Prof.dipl.ing. Christian Rapp (docent AUC) en prof.ir. Bas 
Molenaar (docent AE) pleiten gechargeerd voor twee min of 
meer  tegengestelde invullingen van het onderwijs en de rol 
van de architect tot respectievelijk bouwtraditie / ambacht en  
‘maatschappelijke vraag’.

Prof.dipl.ing. Christian Rapp: Introduceert zichzelf met behulp 
van een citaat over hemzelf van dr.ir. Jos Bosman (ook 
aanwezig) waarin sprake is van een ‘metselaar die latijn 
spreekt’. Rapp bevestigt dat deze typering wel enigszins 
klopt; Ook hij is opgeleid als metselaar. En het geldt zeker 
voor de ‘helden’ zoals Adolf Loos en Mies van der Rohe. Rapp 
spant hier het architectonische onderwijsveld op tussen de 
beheersing van het ambacht, de kennis van de stedelijke 
tradities en de bestudering van meester-architecten. Zijn 
keuze voor citaten van Mies (IIT, vermelding) lijkt te getuigen 
van een eenzelvig ambitieniveau met betrekking tot het 
uitdrukken van de tijd middels architectuur en het continueren 
van (Westerse) bouwtradities. Hij laat een project van hemzelf 
zien waarbij de invloed van een vroeg werk van Mies zeer 
expliciet en overtuigend naar voren komt.

Prof.ir. Bas Molenaar: Molenaar wil het architectonische ‘vak’ 
vooral vanuit de ‘maatschappelijke praktijk’ beschouwen. Met 
een bespreking van een project voor een  kinderziekenhuis te 
Aragipa  – op een locatie waar maar weinig maatschappelijke 
structuur heerste – lijkt Molenaar te willen stellen dat 
architectuur een groot deel van de maatschappij zelf kan 

inrichten of tenminste kan faciliteren. Hij vervolgt met een korte 
introductie van zijn interesses rondom de gezondheidszorg 
en zijn onderwijs aan de ADE unit. Hij vind het belangrijk dat 
zijn studenten met behulp van essays vragen stellen en hun 
maatschappelijke positie als architect bevragen.

Discussie: Prof.dr. Bernard Colenbrander begint met het 
aanscherpen van de standpunten door te vragen of beide 
posities gecombineerd kunnen worden. Rapp stelt dat 
‘Bouwkunde’ een al te brede inhoud bevat en dat breedte ten 
koste gaat van diepte. Hij pleit voor een duidelijkere keuze 
van de student (bijvoorbeeld voor architectuur). Bas Molenaar 
lijkt sceptisch te zijn over de grote nadruk van Christian Rapp 
op ‘het vak’ en suggereert dat zoiets wellicht meer thuishoort 
op de academie voor bouwkunst. Later nuanceert hij deze 
uitspraak grotendeels en lijkt men overeen te komen dat 
beide posities mogelijk zijn binnen de ADE unit. 
De voorzitter verlegt de vraag enigszins door te informeren of 
beide professoren in verband met hun onderwijsdoelstellingen 
‘juist bediend’ worden door het curriculum. Rapp stelt voor het 
curriculum opnieuw te definiëren en wijst er bijvoorbeeld op 
dat er geen (verplichte) ‘dienende vakken’ als tekenen in het 
curriculum staan.  Ook Molenaar vindt niet goed bediend te 
worden; het is onduidelijk wat een student kan, er zijn grote 
verschillen (ook i.v.m. met zij-instromers) en hij vindt de studie 
te kort. Er ontbreekt inzicht (‘kennis zonder inzicht is ballast’); 
dat merkt hij aan slechte essays. 

Beide heren  beklagen zich erover dat in het huidige curriculum 
variatie boven structuur gaat.



DE DIVERSITEIT VAN DE ADE UNIT
Op welke manier dekt ons onderwijs het hedendaagse discours?

De “Eindhovense School” heeft zich in het verleden altijd 
gekenmerkt door een grote verscheidenheid maar ook 
door een gebrek aan herkenbaarheid. Het huidige model 
met ateliers geeft meer thematische samenhang. Moet het 
onderwijs en onderzoek zo breed mogelijk zijn om de breedte 
van het hedendaagse architectonische discours te dekken 
volgens de Eindhovense traditie? Of moet er focus gevonden 
worden om meer ‘school te maken’?

In dit onderdeel komt de inwendige structuur van de ADE unit 
ter sprake. Zoals die volgens de traditie was of is en of die 
hedendaags nog functioneert. 

dr.ir. Jos Bosman: ‘De Eindhovense School’ is ontstaan 
door het ontbreken van ‘vaders’ en is daarom relativerend 
en vrolijk. Bosman geeft enkele voorbeelden van intuïtief 
beeldend werk van zijn onderwijs te Columbia University NY, 
van het afstudeerwerk van Bram van Ekeren (zie ‘presentatie 
afstudeerateliers’) en het werk van architect Christiaan 
Kieckens. Hij geeft echter aan dat deze manier van werken 
nooit geïnstitutionaliseerd is, en verwijst naar de ‘losse’ 
posities van beeldend kunstenaars Jan Slothouber en William 
Graatsma  op de faculteit. 
Door enkele afstudeerprojecten die hij heeft begeleid te tonen 
– o.a. van Thijs van Bijsterveldt en Marjolein Guldemondt 
- illustreert hij het ’ideaal’ van de Eindhovense School; 
individueel, eigenzinnig en met concrete (maatschappelijke) 
aanleidingen. 

dr. Jacob Voorthuis en ir. Ralph Brodrück schuiven aan 
voor een discussie. Voorthuis stelt dat onderwijsinhoudelijk 
de termen ‘breed’ en ‘diep’ elkaar niet onderling hoeven 
uit te sluiten. Hij denkt dat er gewoon enkele (‘vier of vijf’)  
prioriteiten gesteld moeten worden. 
ir. Ralph Brodrück heeft een doos meegenomen waarvan hij 
aan de aanwezigen de inhoud laat zien. Het bevat een werk 

van een kunstenares en stelt een archetypisch huis voor met 
een poëtische toevoeging. Brodrück stelt dat poëzie in veel 
gevallen maken is.  In verband met de recente bezuinigingen 
in de werkplaats (de werkplaats waar hij verantwoordelijk 
voor is) – waardoor studenten volgend schooljaar voor hun 
materialen moeten betalen – merkt hij op dat dit werk enkele 
euro’s gekost heeft.

Vloer e pleit voor het ontstaan van academische 
kennisgebieden rondom het onderzoeksgebied of de 
specialisatie van professoren en universitair hoofddocenten.
Hierdoor kunnen uitgesprokener thema’s aan bod komen. 
De student krijgt hierbij de mogelijkheid een duidelijke keus 
te maken voor een project.

In verband met het pleidooi merkt de voorzitter op dat hij als 
theoreticus wel degelijk vuile handen wil maken. Er volgt een 
vragenronde waarbij een student informeert naar de posities 
van de vertrekkende professoren René van Zuuk en Ton 
Venhoeven en hun kennisgebieden.



PLEIDOOI “VRIJWILLIGE OPSLUITING” - VLOER E

1. Het abstracte begrip ‘vrijheid’ zal waarschijnlijk nooit haar 
hoogwaardige morele glans verliezen. Liberalisme in het 
onderwijs zal altijd nastrevenswaardig lijken. Maar we zijn hier 
niet om idealisme te bedrijven – maar om de bouwkunst te 
onderzoeken, te beoefenen en te onderwijzen. 
2. Architectuur is een discipline die bij de dingen moet blijven 
– zowel hun restricties als mogelijkheden in acht neemt. Wat 
kan een student in absolute vrijheid, als hij niet de werking van 
de zwaartekracht kent of de eigenschappen van materialen, 
montagetechnieken, financiering, de schatten uit het verleden 
en de traditie, de compositieleer, de stedenbouwkundige en 
politieke premissen en retorische figuren? Het onderwijs in de 
bachelor is van deze gedachte doordrenkt. Maar is het anders 
voor het masteronderwijs? Bestáát liberalisme wel voor het 
vak bouwkunde? En belangrijker: is het wel vruchtbaar in het 
architectuuronderwijs?
3. Als men ergens kan pleiten voor een grote vorm van 
individuele vrijheid van professoren of studenten dan is dat 
bij academisch onderzoek. Daarbij is het immers van belang 
verder te gaan dan aanvaarde realiteiten om tot nieuwe 
mogelijkheden te komen; daarvoor moet persoonlijk instinct 
vertrouwen en vrijheid krijgen. Een universiteit die onderzoek 
waardeert zal altijd een mate van divergente vrijheid moeten 
incorporeren.
4. Wij willen hier pleiten om al deze vrijheid neer te leggen 
bij de professoren: om onderzoeksrichtingen te bepalen, 
ideologisch te onderbouwen en tevens te verdedigen naar 
de unit, de faculteit en de buitenwereld. De student sluit zich 
vrijwillig op in de wereld van een professor en krijgt hierdoor 
een smaller maar specifieker en vruchtbaarder kader om in te 
onderzoeken, samen te werken en te debatteren. Men moet 
werken naar zijn kunnen, en professoren kunnen en kennen 
simpelweg meer.

5. Dat brengt ons direct bij de condities van deze zogenaamde 
‘vrijwillige opsluiting’. Dat is een kwestie van maat. De 
verschillende professoren - met een duidelijke signatuur – 

zijn verantwoordelijk voor de omkadering van een aantal goed 
afgebakende onderzoeksgebieden waaruit studenten kunnen 
kiezen. Totale richtingloosheid en totale gevangenschap, 
waarvan de resultaten vaak zeer gelijken, worden hierdoor 
voorkomen.
6. Aan zó’n signatuur is in de loop der jaren naar onze 
mening een groot gebrek ontstaan. Wanneer studenten vrij 
worden gelaten bij het afstuderen, blijkt een gezámenlijke 
thematiek, visie en onderzoekscomponent vaak te ontbreken. 
Terugkoppeling naar een gezamenlijke component is daarmee 
bij voorbaat uitgesloten. Hoe passen zulke projecten binnen 
academisch onderzoek?
7. Om te onderzoeken in welke mate dit model van ´vrijwillige 
opsluiting´ reeds aanwezig is, beschouwen we Charles 
Jenks´ Evolutionary Tree uit 2000. Natuurlijk is dit schema 
niet zonder zijn grilligheden, maar Jencks´ moedige poging is 
desondanks een waardevolle onderlegger voor ons pleidooi.
8. We hebben de diverse stoelen van de ADE unit op het 
schema getracht te plaatsen. 
9. Omdat het ons met name om het architectuuronderwijs 
te doen is, is de leerstoel ‘Bouwtechniek’ niet in dit schema 
opgenomen - natuurlijk onder de vermelding dat hun 
paradigma’s veelal impliciet voor een bepaalde architectuur 
pleiten. 
10. We nemen aan dat de diverse stoelen een bepaalde 
signatuur dragen en de kwaliteit hebben zich te onderscheiden 
ten opzichte van anderen. Hoewel het sommige professoren 
tegen de borst zal stoten is het volgens ons productief om 
‘kleur’ te bekennen of in dit geval te forceren.

11. Een korte introductie van de oriëntatiepunten in het 
schema. We zullen hierbij inzoomen per richting.
a) Architectural Engineering is verreweg de breedste richting. 
De positie van professor Westra is vanwege zijn geringe 
stempel op zijn studenten niet altijd duidelijk. Maar men kan 
hem samen met Maarten Willems toch onmiskenbaar plaatsen 
in de traditie van een ingenieursvariant van het Modernisme. 
Professor René van Zuuk lijkt in deze richting geschoold te zijn 
maar neemt met zijn werk en dat van zijn studenten afstand 





van veel modernistische dogma’s. Professor Bas Molenaar die 
zich met zijn afstudeerateliers richt op opgaven rondom zorg 
en vergrijzing biedt een duidelijke maatschappelijke uitdaging 
aan deze architectonische richting. 
b) De ontwerpende tak van de ‘Architecture and Urban 
Cultures’ wordt verzorgd door professor Christian Rapp die 
in dialoog gaat met de grote architectonische en stedelijke 
voorbeelden uit het verleden. We plaatsen hem in de traditie 
van Ungers en Rossi. Daarentegen lijkt professor Pieter van 
Wesemael de architectuur meer te richten naar een bepaald 
idee van de ontwikkeling van de Westerse maatschappij en dat 
lijkt meer verwant aan de richting die Jencks het ‘Corporate 
Modernism’ noemt. 
c) De ontwerprichting  van ‘Architectural History and Theory’ 
geleid door professor Ton Venhoeven gebruikt theorie impliciet 
om het architectonisch ontwerp te voorzien van een richting 
en retoriek. De nadruk op verleiding en fascinatie, dat door 
Jencks ‘Ecstatic’ wordt genoemd, is gerelateerd aan dat van 
Jean Nouvel en Steven Holl. De theoretici professor Bernard 
Colenbrander, Gijs Wallis de Vries en criticus Jos Bosman 
zullen we geen operatieve positie toewijzen aangezien zij niet 
voor een specifieke architectuur pleiten. Zij zijn daarom in de 
open, witte ruimtes geplaatst die het schema doorkruisen.
12. Als we zo de posities van onze professoren in het 
hedendaagse architectuurdiscours bekijken valt allereerst de 
spreiding op. De constellatie lijkt het spectrum behoorlijk te 
dekken. Maar is dit het resultaat van een doordachte visie of 
slechts het resultaat van een laissez-faire? En belangrijker 
nog; functioneert het ook als een bepaalde dynamische 
eenheid?

13. Laten we daar duidelijk over zijn; dat doet het naar onze 
opvatting niet. Als het al lukt om – met het spook van de 
aanrommeltraditie van vrijheid voor de student - in de ateliers 
een waardevolle onderzoeksrichting te forceren, dan is het 
zeker dat de terugkoppeling daarvan binnen de ADE unit vrijwel 
ontbreekt. Er vinden zelden openbare evaluaties en debatten 
plaats en dus geen kruisbestuivingen, heroverwegingen of 
formuleringen van nieuwe richtingen.

14. Om de zwakte van dit diversiteit-boven-alles model aan te 
tonen willen we hier ten eerste wijzen op de activiteiten van 
Ralph Brodrück. Zijn activiteiten rondom de werkplaats pleiten 
voor een zintuiglijke architectuur die gevoed wordt door een 
grote kennis van materialen en experimenten of zoals dat is 
gaan heten ‘fenomenologische architectuur’. Wil de ADE unit 
boven alles het hele discours dekken dan zijn de activiteiten 
van Brodrück geheel gerechtvaardigd. Waarschijnlijk heeft 
hij daarom beschikking gekregen over financiële middelen 
terwijl er tegelijkertijd bezuinigd wordt op het budget van de 
werkplaats (waardoor al volgend jaar studenten moeten gaan 
betalen voor materialen).
15. Wij zijn ons ervan bewust dat de unit ADE niet 
verantwoordelijk is voor de budgettering van de werkplaats, 
maar wijzen erop dat er weinig strijd is geleverd om deze 
kwaliteit voor het architectuuronderwijs te behouden. Dit 
terwijl de werkplaats als een van de sterke punten in de 
beleidsstukken van een nieuw op te zetten internationale 
architectuurmaster prijkt.
16. Ten tweede wijzen we op het vertrek van zeer 
gewaardeerde en eigen-gereide architecten René van Zuuk 
en Ton Venhoeven. Het is onzeker of de door hen opgebouwde 
kennis in het nieuwe curriculum adequaat wordt voortgezet, 
of dat zij simpelweg verdwijnt. Wij achten het onvoorstelbaar 
dat het academische werk van beide professoren voltooid is 
– laat staan op een dood spoor zit. Om welke reden worden 
de contracten van beide professoren eigenlijk niet verlengd? 
17. De aanstelling van nieuwe professoren is weliswaar bij 
uitstek het moment waarop men kan bezinnen op visie, maar 
vereist een goed inzicht in de prioriteiten die de unit zichzelf 
stelt.

18. Dat de unit ADE en de Bouwkunde faculteit op dit moment 
zo weinig flexibel kunnen reageren op externe invloeden is 
een symptoom van het probleem dat zij weinig gevoel voor 
prioriteit ontwikkeld hebben. Een reeks prioriteiten die samen 
een visie vormen – een visie op de architectuur zelf. 



19. Het mag duidelijk zijn waar we het initiatief willen leggen; 
bij de professoren. Zíj zijn de bepalende elementen van de 
ADE constellatie en daarmee verantwoordelijk voor een 
grondig onderwijsfundament en de onderzoeksrichtingen. 
Daarnaast – en dat is minstens zo belangrijk - dragen ze 
zorg voor de terugkoppeling binnen de unit zelf, door middel 
van tentoonstellingen, debatten, publicaties, jureringen 
en moedige samenwerkingen - natuurlijk bijgestaan en 
nagevolgd door hun gedreven studenten. Dit moet hoger 
gewaardeerd worden dan al die verschillende vaarwateren.
20. Wij pleiten niet voor slechts één absoluut heersende 
architectuurvisie binnen de unit, wat een academische 
kapitaalvernietiging van reeds opgedane kennis is en een 
grove beperking van de mogelijkheden voor onderzoek. Ook 
is het niet verstandig om iedere professor carte blanche te 
geven. Wie zich in het onderwijs begeeft, kan zich niet als 
kluizenaar gedragen. Er moet een balans gevonden worden 
tussen de benodigde divergentie omwille van vruchtbaar 
onderzoek en de convergentie om die resultaten als unit 
te verwerken, te evalueren, bij te stellen, te publiceren en 
te doceren. In die zin is er eigenlijk nooit sprake van een 
idealistisch, onbeperkt liberalisme. 

21. De crux van de ADE unit lijkt soms te liggen bij de 
administratieve dienst, die de kakofonie van verschillende 
activiteiten tot een papieren curriculum en financiële balans 
moet vormen. Ze hebben in die zin heldendaden verricht – 
maar nu is het weer tijd dat de architectonische inhoud het 
curriculum, de inrichting van ons faculteitsgebouw en de 
prioriteiten bepaalt. Daartoe hebben we professoren met 
signatuur nodig die kunnen inspireren, onderling debatteren 
en daarbij de openbaarheid niet schuwen.



MOGELIJKE SAMENWERKINGEN
Is integratie van vakgebieden een antwoord op actuele 
vraagstukken?

Veel actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals 
duurzaamheid en vergrijzing, lijken te vragen om een 
integratie van vakgebieden die in de huidige organisatie min 
of meer gescheiden opereren. Hoe gaat de ADE-unit met 
deze vraagstukken om en met welke andere disciplines 
worden hiertoe allianties aangegaan? Is integratie van 
vakgebieden - het paradepaard van onze faculteit - wel wat 
wordt beweerd?

Dit onderdeel presenteert een drietal sprekers die in de 
bouwpraktijk en op de universiteit in een sterke relatie staan 
tot de architectuur. Op de achtergrond van hun pleidooien 
speelt een herwaardering van het traditionele speerpunt van 
de faculteit Bouwkunde aan de TU/e: de multidisciplinariteit.

Het pleidooi van dr.ir. Michiel Dehaene vertrekt vanuit de 
Antwerpse gemeentelijke slogan “de stad is van iedereen”  
en verplaatst dit naar de bouwkundefaculteit. Als de ‘stad’ 
van iedereen, is zij tevens van niemand. Hij ziet dit  “iets 
tussen ons inleggen” als een vruchtbaar en actueel 
samenwerkingsverband. Hij verkent dit verband en stelt dat zij 
voornamelijk gefocust is op het ontwerpen. Als fysieke plaats 
waar deze kennis samenkomt ziet hij het ‘atelier’, dat volgens 
hem terug moet komen of tenminste sterker mag worden. Met 
betrekking tot samenwerkingen moet de benaderingswijze 
duidelijk worden gemaakt middels een ‘winkel’ – een 
mogelijkheid van alle docenten om hun onderwijsprojecten te 
presenteren aan studenten. Dit in plaats van het ‘studyweb’.  
Ten slotte stelt Dehaene dat in deze opzet het weinig van 
belang is of het vak dat hij onderwijst en beoefent al dan niet 
‘stedebouwer’ heet. 

ir. Renz van Luxemburg begint met het bekennen dat hij 
zowel verrast als vereerd is door een uitnodiging voor deze 
bijeenkomst. Hij vermoedt dat hij een van de weinigen van 

zijn collega’s is die een dergelijke uitnodiging graag zou 
aannemen. 
Hij schetst de samenwerking met Rem Koolhaas aan Casa 
de Musica waarbij de architect hem en zijn vakgebied (de 
akoestiek) tot het uiterste dreef en geen ‘nee’ accepteerde. 
Hij vergelijkt de architect met een componist of dirigent en 
stelt dat hij de taal van de andere disciplines moet kennen. 
Doordenkend in deze vergelijking stelt hij dat een bouwwerk 
betrekking heeft op het verzamelen van zintuiglijke prikkels. 

ir. Jackel Henstra, docent van het multidisciplinaire 
masterproject en architect pleit om het onderwijs op te vatten 
als een kennisnetwerk en ateliers rondom maatschappelijke 
vraagstukken te organiseren. Het bouwproces wordt steeds 
complexer. Bouwopgaves omvatten steeds meer disciplines 
en dat vraagt van de architect een breed perspectief op de 
gehele bouwpraktijk. Door in de beginfase van het proces zo 
veel mogelijk verschillende partijen om zich heen te verzamelen 
kan de architect, als bouwheer, het overzicht houden op 
het totale proces. Door het proces in de uitvoeringsfase op 
kundige wijze op te knippen wordt het bouwproject weer 
beheersbaar. 



NABESCHOUWING

De Grieken kozen bij hun bijeenkomsten een symposiarch uit 
hun midden die de mengverhouding van de wijn bepaalde en 
zorgde voor de gepaste orde. Echt resultaat wordt tenslotte 
pas geboekt als de tongen goed loskomen. 

fotografie: Pieter de Ruijter



SLOTWOORD: ACTIEF BURGERSCHAP OP DE 
UNIVERSITEIT

Overheden zijn zich de afgelopen twee decennia meer en 
meer gaan spiegelen aan de gebruiken van de commerciële 
cultuur. Om het rendement van hun dienstverlening 
te vergroten, trokken ze zich op aan wat geleerd kon 
worden van managers. Dat veranderde de relatie tussen 
overheidsdienaren en hun omgeving. Burgers veranderden in 
klanten, die op afspraak hun rechten opeisen. Ambtenaren 
transformeerden in behoedzame dienstkloppers. Wanneer 
we op de universiteit een soortgelijke  bedrijfsmatige logica 
zouden hanteren, dan zijn onze studenten de consumenten 
en bestaat de wetenschappelijke staf uit producenten. De 
verstandhouding is die tussen de klant en de leverancier. 
Wat willen zij van elkaar? Strikt genomen zijn zij tegenpolen, 
met een verschillend belang. Een interessante vraag is dan 
wat er na de uiteenzetting tussen de belangen overblijft aan 
gemeenschappelijkheid. Volgens de vice-president van de 
Raad van State, Mr. H.D. Tjeenk Willink, die zich de laatste 
jaren herhaaldelijk heeft uitgesproken tegen het oprukkende 
primaat van de managerscultuur in het publieke domein, 
leidt de dominantie van de bedrijfsmatige logica tot een 
afnemende pluriformiteit van de cultuur en een verschuiving 
van kwalitatieve waarden naar kwantitatieve grootheden. De 
klant wil veel voor weinig – hij meent dat dat zijn goede recht 
is. Daar tegenover handelt de leverancier evenzeer op basis 
van zijn eigen belang, gericht op het verwerven van een zo 
groot mogelijk profijt. Om de heilloze gevolgen hiervan op te 
lossen, bepleit Tjeenk Willink een actief beleefd burgerschap, 
dat bij kan dragen aan de vorming van een collectief 
domein van maatschappelijke doelen, waarmee zowel klant 
als leverancier zich kunnen engageren. Hoe breder het 
perspectief dat specifieke belangengroepen durven kiezen, 
hoe weidser het uitzicht van allen. 

De studenten van Vloer e hebben met hun symposium 
over onderwijs en architectuur  niets minder bereikt dan dit 
verbrede perspectief. Als aanvoerder van architectuur neem ik 

de ons toegeworpen handschoen meteen op. We – docenten 
en studenten - zullen vanaf nu regelmatig in gesprek zijn over 
doel en richting van het architectuuronderwijs op de faculteit. 
Dat gesprek kan een opmaat zijn tot voortschrijdend inzicht 
bij alle betrokken partijen. 

Iedereen die bij ons op de faculteit zijn of haar entree heeft 
gemaakt, is in aanraking gekomen met gevestigde gewoontes 
en zelfs, ondanks de betrekkelijke jeugd van de opleiding, 
tradities. Deze gewoontes en tradities hebben op zichzelf hun 
waarde en zijn niet zonder meer te veranderen, als we dat al 
zouden willen. Tussen droom en daad staan immers de ‘wetten 
en practische bezwaren’ die zeer hardnekkig kunnen zijn. 
In de Eindhovense onderwijsomgeving zijn dat er minstens 
twee. Ten eerste wordt bij ons op school tot op de dag van 
vandaag het zogenaamde ‘Eindhovense model’ gecultiveerd. 
Dat houdt in dat een bepaalde mate van integraliteit wordt 
nagestreefd in het onderwijs en onderzoek tussen de 
componenten van de bouwkunde. Architectuur wordt dus 
minder op zichzelf onderwezen als wel in een context van met 
name de technische wetenschappen. Dat is in Delft minder 
nadrukkelijk aan de orde. 

In de loop der tijd heeft deze traditie zich gemengd met een 
tweede eigenaardigheid. Misschien wel door toedoen van 
geëngageerde groepen studenten zijn de contouren van het 
Eindhovense onderwijs nogal libertijns geworden. Dat de 
inmiddels legendarische John Körmeling juist in Eindhoven 
afstudeerde, moet te maken hebben met de ruimte die 
hier geboden werd en wordt voor een uiterst eigenzinnige 
weg door het vak, zo nodig in strijd met alle conventies. In 
deze opleiding ‘zonder vaders’ was het zomaar mogelijk 
om in de ruime variatie van het curriculum een eigen weg 
te zoeken door de discipline. Het heeft de opleiding divers 
gemaakt. Diversiteit is echter niet automatisch een kwaliteit, 
maar alleen dan wanneer de inspiratiebronnen waaruit de 
verscheidenheid is opgebouwd ieder voor zich geworteld 
zijn en relevant zijn. Ik ben er niet zeker van of dat het 
geval is met de gecanoniseerde Eindhovense tradities. Het 



is alsof in Eindhoven een intellectueel tabula rasa in leven 
wordt gehouden, dat misschien goed past bij de anything 
goes-ideologie van het postmodernisme, maar dat minder 
gemakkelijk strookt met de cultuur die op dit moment 
schoorvoetend haar opwachting maakt. 

Over die nieuwe cultuur is nog niet heel veel met zekerheid 
te zeggen, maar manifest zijn op dit moment in ieder geval 
de crisisachtige verschijnselen, zeker in economisch opzicht, 
maar met uitstralende effecten op de cultuur en de creatieve 
disciplines. Alleen koersen op de verscheidenheid van de markt 
en de grove uiteenzetting tussen producenten en afnemers, 
zoals jaren lang het geval is geweest, ligt in dat verband 
niet voor de hand, ondanks de natuurlijke dienstbaarheid 
van de architectuur. Tjeenk Willink krijgt steeds meer gelijk, 
ook in het domein van de vrije en toegepaste kunsten. De 
stelling die ik zou willen betrekken is dat een actief beleefd 
burgerschap ook iets is van en voor de architectuur. Dat vergt 
een beroepshouding met een grotere diepgang dan alleen te 
halen is uit de dienstvaardigheid die de architect vanouds ten 
opzichte van zijn opdrachtgever meent te moeten innemen. 
Er is meer dan de pragmatiek van de opdracht; er is de 
ethiek van een vak te verdedigen. Dat vergt daarom ook een 
beroepshouding die verder reikt dan wordt aangegeven door 
het hoogstpersoonlijke kompas van de kunstenaar. 

Daarom nogmaals de vraag: wat willen zij van elkaar, die 
student en die docent? Ik beken dat ik niet precies weet 
wat de studenten willen, tenminste niet als collectief. Maar ik 
weet wel wat ons op de faculteit allereerst te doen staat: dat 
is namelijk de voorwaarden scheppen voor het leren kennen 
en cultiveren van de wortels van het eigen vak, zodat een 
vanzelfsprekend intellectuele benadering van de architectuur 
binnen ieders handbereik komt. De legitimiteit van de 
architectuur ligt niet ergens beyond, zoals de afgelopen jaren 
herhaaldelijk is geponeerd in prominente tijdschriften en 
culturele manifestaties (ik doel met name op het tijdschrift 
‘Volume’ de Venetiaanse architectuurbiënnale), maar binnen 
het kennisdomein van de eigen discipline. Ik meen dat 

het articuleren van de binding met dat domein een sterke 
uitgangspositie kan opleveren om ook zware maatschappelijke 
tijden te overleven. De notie van een actief burgerschap is in 
dit verband erg belangrijk, zowel voor docenten als studenten. 
Dat is niet zo omdat per se een einde moet komen aan een 
periode van cultureel pluralisme, om daarvan een grootste 
gemene deler over te houden. Dat is wel zo omdat de 
posities die in de architectuur worden ingenomen – tussen 
strijdbaar modernisme en bedachtzaam historisme - rationeel 
ten opzichte van elkaar verklaard dienen te worden, op een 
manier die ook voor ‘andersdenkenden’  navolgbaar is.
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