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"Liber amicorum" betekent letterlijk 
vriendenboek. 
Dat klinkt weliswaar heel vriendelijk, 
maar ook nogal algemeen. In de acade
mische praktijk (een aardige contradictio 
in terminis!) is de betekenis betrekkelijk 
beperkt: een bundel met opstellen, 
geschreven door een select gezelschap 
beoefenaren van een bepaald beroep of 
wetenschap, bij gelegenheid van een 
jubileum of het vertrek van een gewaar
deerde collega. Minstens voor een deel 
zullen de schrijvers ook vrienden zijn, 
maar ook in dat geval staat de vakmatige 
c.q. wetenschappelijke inhoud voorop. 
Liefst is zo'n boek ook interessant voor 
vakgenoten die de aanstaande emeritus 
niet kennen. Vermeldenswaard is tevens 
dat een liber amicorum nogal eens dient 
als vehikel voor het publiceren van theo
rieën die nog in stat u nascendi verkeren, 
maar toch het publiceren al waard zijn. 
Het liber amicorum dat u nu in handen 
heeft voldoet niet geheel aan bovenge
schetste definitie. Dit komt voornamelijk 
door de haast waarin het tot stand is 
gekomen (in bruto 2,5 maand). Lex 
Kerssemakers maakte zijn naderende 

Verantwoording 

afscheid pas half januari bekend en aan
vankelijk ook in beperkte kring. Hem 
kennende weet ik dat hij zelf lang heeft 
geweifeld en toen hij de knoop doorhakte 
was het moment suprême meteen erg 
dichtbij, té dichtbij eigenlijk om nog te 
beginnen aan een zo pretentieuze onder
neming als dit boek. Voor mij was echter 
duidelijk dat Lex' vertrek te belangrijk 
was om af te doen met een obligate 
afscheidsceremonie, hoe gemeend dan 
ook. En dus heb ik het maar gewaagd, 
alras ondersteund door de mensen die ik 
benaderde. Deze mensen zijn (oud-) 
hoogleraren en docenten aan de 
Eindhovense faculteit Bouwkunde, 
kunstenaars, architecten en publicisten 
over architectuur, in een aantal gevallen 
meerdere van die kwalificaties verenigd 
in één persoon. VI/at ze allemaal gemeen 
hebben is dat ze, vanuit het verleden en 
in het heden, vriendschapsbanden heb
ben met Lex Kerssemakers. Diversen 
zijn bij hem afgestudeerd, en bij een is hij 
zelf afgestudeerd. 
De meesten (vooral de praktiserende 
architecten) hadden geen tijd, enkelen 
verklaarden geen schrijver te zijn, maar 

Huub Smulders 

ze vonden allemaal dat ze, als het voor 
Lex was, hun dagelijkse prioriteiten maar 
even moesten aanpassen (ze kregen 
tussen de 1 en 2,5 week de tijd). En, op 
een enkeling na (die ik echt te laat wist 
te bereiken) hebben ze een bijdrage 
geleverd, al beslaat die soms maar een 
of twee pagina's. 
Uiteraard heb ik alle auteurs het consigne 
meegegeven dat ik vakinhoudelijke 
artikelen wilde hebben en liever geen lof
redes op Lex Kerssemakers. Daaraan 
hebben ze zich, zeker gezien de termijn, 
goed gehouden. Een enkele keer gaat 
het hart waar het bloed niet kan kruipen 
en draagt de bijdrage een duidelijk per
soonlijk stempel. Ik vind dat geen 
probleem, want het brengt de term "liber 
amicorum" weer terug naar zijn oorspron
kelijke, brede betekenis. 
Ik ben mij ervan bewust dat mijn keuze 
van auteurs ten dele ook persoonlijk is. 
Dat komt vooral doordat ik niet genoeg 
tijd heb gehad om mijn zicht op poten
tiële medewerkers uit te breiden. Omdat 
een cadeau dat de ontvanger zelf heeft 
uitgezocht nu eenmaal minder persoon
lijk is moest Lex in het ongewisse blijven 
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over de hele zaak en kon ik hem dus niet 
vragen of hij nog suggesties had. Mijn 
excuses aan degenen die ook graag iets 
zouden hebben bijgedragen. Onge
twijfeld zijn dat er genoeg om minstens 
nog één liber amoricum te produceren 
(en wat let hun?). 
Een auteur die Lex desgevraagd nooit 
zou hebben genoemd is hijzelf. Hoe 
zonde dat zou zijn geweest kunt u lezen 
in de twee artikelen die ik, zonder zijn 
toestemming, toch heb opgenomen in 
deze bundel. Het ene is een vergelijken
de beschouwing over Le Corbusier, Frei 
Otto en Rudolf Steiner, een overdruk uit 
het verslag van een schetsexcursie in 
1978, die zowel het letterlijke als figuur
lijke handschrift van Lex Kerssemakers 
toont. Het andere is een even korte als 
welsprekende uiteenzetting over het 
karakter van het ontwerpproces, 
geschreven voor eerstejaars bouwkunde
studenten, maar evengoed een feest 
(dan wel drama) van herkenning voor 
iedere volwassen ontwerper. Het vormt, 
concies als het is, in ieder geval een 
waardig sluitstuk van een ietwat waag
halzige onderneming. 
De titel van het boek heeft mij veel 

hoofdbrekens gekost. Hoewel ik in de 
loop der jaren op de faculteit Bouwkunde 
de (door het Ministerie van Onderwijs 
gesubsidieerde) kunst heb kunnen af
kijken om een p(l)akkend etiket te vinden 
voor de gekste samenraapsels heb ik 
altijd geprobeerd mij daaraan niet te 
bezondigen (dit ten koste van mijn status 
als 'onderzoeker'), in ieder geval één 
eigenzinnigheid die ik met Lex 
Kerssemakers deel. 
De eventuele koper Uawel!) van een 
boek moet door de titel natuurlijk nieuws
gierig worden gemaakt, maar de vlag 
moet de lading ook dekken! 
Dat werd, naarmate de diverse artikelen 
binnenkwamen, een steeds moeilijker 
opgave. Ik had de auteurs de vrije hand 
gelaten in thematiek en onderwerpkeuze, 
met dien verstande dat ik twee hoofd
categorieën noemde, architectuur 
respectievelijk onderwijs. 
Dit heeft geresulteerd in een grote mate 
van veelkleurigheid, een veelkleurigheid 
die zeker representatief is voor de 
persoon waarom het draait, maar zich 
nauwelijks laat samenvatten in enkele 
woorden zonder nietszeggend te worden. 
Gelukkig beschikte ik over twee sleutel-

woorden voor de titel, die ik rechtstreeks 
kon ontlenen aan het fameuze project 
"De smaak van het maken", georgani
seerd door Lex in 1988, met een gelijk
luidende publicatie als vervolg. 
"Smaak" (primair in de betekenis van het 
werkwoord "smaken") en "maken" type
ren Lex Kerssemakers, als architect, als 
docent én als persoon. 
"De nasmaak van het maken" leek mij 
een aardige parafrase, maar sommige 
collegae vonden dat "nasmaak" een te 
"bittere" bijsmaak heeft. In strikt begrips
matige zin is dit natuurlijk niet waar (de 
nasmaak van 'n bittertje vind ik persoon
lijk zelfs heel lekker), maar als het zelfs 
bij doorgeleerde mensen zo overkomt 
moet het de leek (of schrijven we daar 
niet voor?) zeker afschrikken. 
Tegen "De maker van de smaak" zou Lex 
zelf het grootste bezwaar hebben gehad. 
De uiteindelijke titel is dus een compro
mis. "De smaak van de smaakmaker" is 
misschien meer passend voor een 
roman, omdat het vooral vragen oproept, 
maar anderzijds verwijst het naar tenmin
ste één artikel, notabene van Lex zelf 
(zie ook de maaltijd van Westra). 

Dank ben ik verschuldigd aan: 
• Alle schrijvers. Het enige honorarium 
dat ik hun heb beloofd (en zelfs daar
mee ging ik letterlijk buiten mijn boekje 
is een borrel tijdens de afscheids
receptie van Lex Kerssemakers. 

• De faculteit Bouwkunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven, die 
het initiatief voor dit boek vanaf het 
begin ruimhartig (en niet alleen in 
financiële zin) heeft ondersteund. 

·Ton Davits, die de layout heeft verzorg• 
(nota bene zonder de passende appa
ratuur). 

• Petrie Daams, Angelique Verhoef, 
Rietje Karsseh en Josée Pulles, de 
secretaresses van de Architectuurgroei 
en tevens mijn TU-buurvrouwen, voor 
de talloze keren dat ze ondergetekend' 
halfgeletterde Wordgebruiker uit de 
nood hebben geholpen. 

• let Kerssemakers, voor het stiekeme 
doorbrieven van de nodige zakelijke 
gegevens. 

• Lex Kërssemakers, voor de inspiratie. 

Huub Smulders 
Eindhoven, 20 februari 2000 



Het verzorgen van onderwijs aan een 
universitaire architectuuropleiding is een 
uitdagende bezigheid . Het beweegt zich 
in het spanningsveld tussen techniek en 
cultuur, tussen individualisme en team
work, tussen uniciteit en generaliseer
baarheid , tussen virtuositeit en grijsheid , 
tussen metaforen en wiskundige verge
lijkingen. Het vraagt van begeleiders veel 
in termen van stijl , attitude en betrokken
heid . Sommigen ontplooien zich in deze 
multi-wereld op een opvallende wijze en 
zijn in staat opmerkelijke resultaten te 

boeken bij de ontplooiing van studenten 
die op weg zijn hun idealen te verwezen
lijken. 

Lex Kerssemakers is een van deze 
mensen. Mede door zijn persoonlijkheid 
heeft hij , samen met anderen, een lange 
reeks van architectuurstudenten aan de 
Faculteit Bouwkunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven gemotiveerd, 
geïnspireerd , en (be-)geleid bij hun ont
wikkeling tot vooraanstaand ontwerper/ 
architect. Dit liber amicorum doet hier 

Voorwoord 
Harry Timmermans 

verslag van . De selectie van bijdragen 
onderstreept de diversiteit in werk en 
opvatting . Het accentueert op een ge
paste wijze de rol van Lex in het proces , 
zijn fascinaties , zijn persoonlijkheid . Het 
beschrijft op overtuigende wijze een 
belangrijke lijn in de ontwikkeling en de 
geschiedenis van de Faculteit. 

Ik wens de lezer veel leesgenot. 

Harry Timmermans 
Decaan van de faculteit Bouwkunde. 
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rmageddon 
he battle of notions 

et is geruime tijd geleden dat Martin 
awley, de man die ooit in Delft tijdens 
ijn bijzondere workshops kwam voor
jden in een ware Rolls Roys, op de BBC 
e documentaire Armageddon mocht 
aken en uitzenden in -nota bene- prime 

·me. Het programma laat de teloorgang 
an de tegenwoordige architectuur zien. 
chte architectuur wordt niet meer be
reven, zij wordt verguisd en bespot 
midden van consument- en producent

riendelijke producties. Achteraf een 
eetje opgeblazen gebeurtenis omdat er 
en in Engeland een aantal zaken op 

cherp stonden die wellicht konden 

worden opgevat als tijdelijk, maar in ieder 
geval wel structurele elementen bevatten. 
Zo was er de frontale aanval op de 
moderne architectuur door de publieke 
mening, verwoord door diegene die het 
volk aanhangt: de magistraat. in dit geval 
de Prince of Wales. Hij had toen nog tijd 
en gelegenheid de Britse onverschrokken 
moderne architectuur naar de prullenbak 
te verwijzen en een pleidooi te houden 
voor een aangepaste historiserende, in 
ieder geval aansprekende architectuur. 
Een architectuur die van mensen houdt, 
een architectuur waarvan mensen 
houden. Wat merkwaardig toch dat archi
tecten die het in intieme kring goed doen 
daarbuiten verguisd worden of onbekend 

I zijn , omdat ze niet appelleren aan de 

Mosterd na de Maaltijd 
over smaakpapillen van onze tijd 

1 smaak van het grote publiek. Die smaak 
overigens, laat daar geen misverstand 
over bestaan, is bekend , staat in elk huis-. 
tuin- en keukenblad afgebeeld en komt 
tegenwoordig voor in TV-programma's die 
door nationale coryfeeën worden gevoed. 
De stereotype beantwoording van een 
architectonische opgave is dientenge
volge omgeven met nog al wat ongefun
deerd PR-geweld . In de architectuur kan 
dat, maar als je goed luistert en leest dan 
doemt soortgelijk gedrag op in muziek en 
literatuur. 
ledereen heeft een mening, de meeste 
mensen hebben een kijk op architectuur 
en de enkeling die er net iets anders 
tegenaan kijkt , behoort steevast tot de 
andere verzameling. 

Jan Westra 

Architecten worden opgediend als 
amusement. 

{
Ze zijn noodzakelijk als smaakmaker bij 
de maaltijd , maar daarna nemen anderen 
over. Die anderen weten hoe de grote 
wereld in elkaar steekt en waar het geld 
te halen en te organiseren valt. Deze 
moneymakers tolereren de architect uit 
min of meer commerciële overwegingen 
maar als ze zonder gezichtsverlies 
zouden kunnen dan zouden ze hem of 
haar uitschakelen en het zelf regelen . 
In Amerika is dat proces al veel langer 
aan de gang en wordt de architect in vele 
gewone projecten louter nog ingehuurd 
als marionet die met zijn beschermde 
autoriteit en handtekening kan zorgen 
voor een bouwaanvraag. 
In Nederland is dàt zelfs niet nodig . 

Mosterd na de Maaltijd 
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Architectuur 
levenszappen 

In de VPRO-gids worden programma's 
in categorieën ingedeeld op de zoge
naamde zappagina's. Zo kan men snel 
uitvinden of er een programma in het 
favoriete genre wordt uitgezonden. 
Architectuur wordt steevast gerangschikt 
onder de rubriek Kunst en Cultuur. 
Temidden van programma's over kunst
collecties, musea, oldtimers en spraak
makende uitingen op verhalend en 
beeldend vlak wordt Le Corbusier aange
kondigd , maar ook de teleaccursus door 
Cees Dam, naast The Egyptians op 
Discovery, en soms ook -als dat bekend 
is en als zodanig is herkend- een dis
cussie tussen soortgenoten in een infor
matief amusementsprogramma zoals 

I Plantage. Architectuur leent zich voor 
J vermaak. Vermaak op grote schaal. Deze 
1 parmantige of misschien wel prominente 
plaats heeft de architectuur zich niet toe
geëigend, maar is haar toebedeeld door 
het groeiende besef dat zij uiteindelijk 
vastlegt en bepaalt, maar dat zij haar 
geheimen lijkt te willen delen met een 
groeiend publiek dat nog steeds de ver
worvenheden wenst te zoeken in de cut-

Mosterd na de Maaltijd 

turele bijdrage die bouwwerken leveren 
aan de samenleving. Kunst, kunstwerken 
én werk. Maar ondertussen dient zij zich 
te onthouden van een mening die af
breuk doet aan de gevestigde orde: de 
opvatting van buren, burgers en buitenlui. 
Op een Technische Universiteit, of liever 
op een Universiteit die Technologie hoog 
in het vaandel heeft staan , bestaan ook 
categorieën . Dwars door de vakgebieden 
heen, ook dwars door de faculteiten 
heen. De TUE-gids kan met zappagina's 
de categorieën duiden die de activiteiten 
herbergen onder een meer algemene 
noemer. De consument-student zou aldus 
per periode een programma kunnen 
samenstellen dat steeds in de gewenste 
categorie past. A la carte, maar met wel
licht ongezonde, eenzijdige voedings
waarde. De vraag is waar Architectuur 
onder zou vallen. De vraag is natuurlijk 
ook welke categorieën er zouden worden 
benoemd. Een dergelijke exercitie zou 
zeker de positie en de signatuur van de 
universiteit aanscherpen. Beslist wan
neer, net zo als in de VPRO-gids , het 
aantal categorieën wordt beperkt. 
Overigens worden vanzelfsprekende pro
gramma's en programma's met een zeer 
specifieke eigen identiteit (zoals nieuws, 

sport en sex) niet opgenomen. Dus als 
we het onvermijdelijke, onomstotelijke en 
het onafwendbare hors catégorie verkla
ren, waar belanden 'onze' items dan? 

Opleidingen 
Onbegonnen werk 

Het is opvallend , maar niet verontrus
tend , dat in de opleiding tot architect de 
beslommeringen van de dagelijkse 
praktijk en het gegeven dat je niet alleen 
staat maar dat je constant wordt belaagd, 
geen grote rol speelt. Nog steeds ligt de 
aandacht bij de opvoeding van de ont
werper die zo goed mogelijk uitgerust de 
praktijk of de vervolgcursus tegemoet 
kan gaan. Er zijn instellingen die naarstig 
proberen de studenten op te leiden tot 
ondernemers die zich in het mijnenveld 
van de architectuur kunnen handhaven. 
En er zijn er die het lukt om van meet af 
aan de start te maken die wordt ge
droomd. Net zoals tegenwoordig opeens 
een popgroep in de picture komt, ver
schijnen met enige regelmaat jonge 
architecten aan het firmament die het 
maken. Deze bureaus drijven als styro
por bolletjes op een grote emmer vloei
stof waarin de rest van de architectuur 

\0 

I 
tot stand komt. Een opleiding die zich 
niet wenst te conformeren aan de 

1 
smaak van de tijd zal moeten proberen 

J 

de intrinsieke kwaliteit van het vak te 
bewaken. Het wordt tijd dat de oplei
ding zich uitspreekt over de doelen en 
taken die daarbij verwezenlijkt dienen 
te worden. 

Uit de Lengte of de Breedte 
Uit: Serlio, The five Books of 
Architecture 

Van alle rechthoekige vormen vind ik 
het vierkant het meest volmaakt. En 
hoe meer een rechthoekige vorm van 
het vierkant afwijkt des te meer verliest 
hij aan volmaaktheid, zelfs wanneer hij 
door dezelfde lijn in lengte wordt 
begrensd als bij het vierkant. Men 
neme bijvoorbeeld een vierkant dat 
bepaald wordt door vier lijnen met de 
lengte x, zodat de grenslijn xxxx in 
omtrek bedraagt. Neem dan een recht
hoek waarvan de grenslijnen xv en vin 
lengte meten. Het vierkant kent een 
product van honderd, de rechthoek een 
product van vijfenzeventig, omdat zoals 
we zeggen tien maal tien honderd is en 
vijftien maal vijf vijfenzeventig bedraagt. 

·.o I 
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ogmaals, indien we het volma akte vier
tie ~nt van hierboven met de groo 

'pnderd nemen en we zetten da t naast 
oek van ~n nog meer uitgerekte rechth 

iii lang en ii breed, dus met ee n omtrek 
emaa/ l:ln tweemaal achttien plus twe 

ee, wat uitkomt op veertig, ma ar met 
en, wat en grootte van tweemaal achtti 

vereenkomt met zesendertig. Hieruit 
rmen ren we dat meer volmaakte vo 
an min-eer kracht (grootte) bezitten d 

er volmaakte vormen . Datzelfd e geldt 
mensen 
zelve, 
tonen. 

oor de mensheid. Hoe dichter 
aan bij God, de volmaaktheid 
es te meer goedheid zullen ze 
Is ze verder verwijderd raken v 
Ç>ordat ze zich verliezen in aa~ 

an God 
dse 

'flken, dan zullen ze de gegeve n macht 
dkwijtver de oorsprong van goedhei 

ken. De illustratie hieronder is het toon-
eeld van deze constatering. 

eze zienswijze stelt de archite ct in staat 
tte van et onderscheid tussen de groo 
e andere e ene vorm ten opzichte van d 

herkennen - en niet alleen de archi
en op ct, maar ook degenen die zak 

cht behandelen en deze kenni s daarbij 
nzetbaar ~trekken. Het is ook nuttig en i 

'" 

voor veel andere zaken die ik voor de 
ontdekking en toepassing zal overlaten 
aan ijverige lieden. 

Spiegel 
Architectuur en de Verwachting 

De belangstelling voor de ondergrondse 
wereld is relatief nieuw en kan worden 
gevoed door de ontwikkelingen die zijn 
ingezet en waar in het onderwijs de lucht 
zwanger van schijnt te zijn: veelvoudig
heid, gelijktijdigheid en bovenal vanalles
heid. De omgeving wordt weerkaatst in 
een ultieme spiegel van verleiding , een 

I 
rea/time opvolger van fantasy island. De 

1 spanning wordt steeds groter, de geeste
: lijke belasting alleen maar zwaarder. En 

!
. dal terwijl om ons heen tal van zaken en 

activiteiten banaler, saaier en truttiger 
worden. En soms zien we door de 
bomen het bos niet meer. Een van de 
meest geestige getuigenissen over ver
langen en realiteit was enige tijd geleden 
te lezen in de Volkskrant. lds en Hilde 
hadden daarin de door Fans Verheijen 
ontworpen fantasyworld Naturalis in 
Leiden besproken en ze waren duidelijk 
niet klaar gekomen met de architectuur. 

IO~IIIIIIlllllllllll++ 
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Integendeel , er werd fors ingehakt op het 
onderliggende concept . Althans voor 
zover dat kon worden begrepen, want 
voor sommige elementen ontbrak een 
gebruiksaanwijzing. Zij vertelden dat er 
ruimtelijk weinig valt te beleven: 
"Je komt niet uit in een overweldigende 

i zaal , maar op een bordes met twee 
; knullige trapjes. Veel uitzicht heb je daar 

niet, al valt dit niet de architect te verwij
'l ten. Een gigantisch doek waarop nota 
, bene een slecht getekende impressie is 

te zien van precies( IJ dat uitzicht dat je 
wordt ontnomen, verpest het hele zicht 
op de zaal. " Het antwoord van Fans 
Verheijen in de U-pagina in de Volkskrant 
daaropvolgend spreekt boekdelen over 
waar VlllJ het altijd over hebben " ... Zij 
spraken schande van een groot, slecht 
geschilderd doek dat op het belangrijkste 
punt van het gebouw elk zicht op het 
interieur ontnam. Ik kan hen troosten en 
meedelen dat het doek inmiddels is 
weggehaald door de koningin , tijdens de 
openingsceremonie" 
Ik moest even aan Playtime van Tati 
denken. lds en Hilde hebben niet meer 
gereageerd. 

Interview 
Slim en Bruikbaar 

Laatst was er op de VPRO-radio een 
vermakelijk gesprek tussen WM , HJH, 
FH en CW over het gebruik van bouw
werken en het misbruik van architecten 
om ze in te zetten ter meerdere eer en 
glorie, of glossy. De VPRO zelf schijnt te 
lijden onder de architectonische uit
gangspunten die zo ingenieus zijn afge
leid van de voorschriften . De nadelen 
van de regelgeving zijn omgezet in 
actieve verrijkende perspectieven. "Maar 
waarom dan zo'n steile trap, direct na 
binnenkomsr was de vraag (CW) Eerst 
roltrap, toen te duur, toen te klein, toen 
een foutje, je kent dat wel. (WM) 
Maar, betoogde Winy Maas, we zijn zo 
langzamerhand ook wel erg verwend 
geraakt in onze interieurs die op vele 
aspecten een onvoorstelbaar comfort 
geven. Hoe lang is het eigenlijk geleden 
dat we ons realiseerden dat gebouwen 
waren bedoeld om te beschutten en het 
ergste buiten te houden, in plaats van 
een nieuwe omgeving te scheppen die 
elk besef van de omstandigheden om 

Mosterd na de Maaltijd 
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ons heen elimineert Dus we maken 
gebouwen veel te goed. Als je daar het 
commentaar van Hubert-Jan Henket over 
de tijdelijkheid van de functie en de 
permanentie, het tijdloze, van de onder
liggende architectuur tegenover zet dan 
geeft dat stof tot nadenken, ook over de 
positie van die ontwerper met een hoofd
letter 0 van Overzicht, maar toch ook 
van Onmacht, omdat er wel degelijk 
regulerende elementen in het spel zijn 
betrokken die vanuit opdracht- en regel
geving worden ingezet. Veel van het 
commentaar of van de kritiek op of over 
de huidige architectuur is terug te voeren 
op verhullende onderdelen. De invloed 
van de cosmetica volgens Francien 
Houben moet je doorzien en niet over
drijven. Carel was niet voor winkelcentra 
op hellingbanen met parkeerstroken. 
VVaarom steeds maar zoeken naar nieuw 
en anders? VVaarom doen architecten 

14 dat, vroeg de gesprekleider. Als je een-

1 

maal een goed gebouw hebt gemaakt 
dan kun je dat toch herhalen, dat doen 
we met andere producten ook. "Ben je 
wel eens in een uitbreidingswijkje 
geweest" vroeg \!Viny Maas. Ik geloof dat 

; 

Mosterd na de Maaltijd 

~ 
de VPRO-man het niet helemaal be
greep. Leuk vak, architect, goed voor 
media-amusement zelfs. 

Exerciting 
generic desires 

Prachtig toch hoe luchthavens ons 
kunnen inspireren tot ontboezemingen 
die de grenzen van de haven zelf tarten. 
Steeds meer komt het beeld van 
Koolhaas dichterbij waarin hij de lucht
haven schetst als de moderne stad die 
het kan opnemen tegen de gegroeide 
stad. De mens die gemangeld is tussen 
een verlangen naar verre oorden en het 
besef dat de enclave slechts langs één 
route kan worden verlaten, calamiteiten 

1 daargelaten. In dat onwezenlijke milieu 
van metalen stemmen, musac, internatio
nale reclame en gecultiveerde drukte 
voedt de reiziger zich met een laatste 
snelle hap en een onbedoelde voorraad 
leesvoer om de uren die voor hem liggen 
als in een trance te kunnen verwerken. 
Soms zijn er op luchthavens plaatsen te 
vinden die zich aan de sleur van de 
reiziger hebben ontworsteld. Ze brengen 

vertier, verwarring of bewondering , soms 
zelfs in die mate dat het verpozen maakt 
dat je je vliegtuig mist. In O'Hare bijvoor
beeld is een ondergrondse straat ge
maakt door Helmul Jahn c.s., die als een 
kleurenwaaier met soft tones en ondoor
grondelijke muziek de overtocht tussen 
de ene en de andere terminal tot een 
belevenis maakt. Er zijn zelfs reizigers 
die hun vluchten zo ongelukkig plannen 
dat ze altijd daar moeten overstappen. 
Het wachten tot ontspanning verheven. 
Er is wat dat betreft veel van de commer
ciële architectuur te leren. Architecten 
lopen traditiegetrouw niet voorop met 
gemaakte of ingekochte effecten. Ze zijn 
integer en kunnen het maar moeilijk ver
kroppen dat goedkope glimmertjes en 
kleurtjes de aandacht voor zich opeisen . 
En ook de modernen die met het verhaal 
of het nieuwe materiaal voor een beperk
te groep intimi sier maken worden door 
de ambachtelijke architect met argwaan 
en ook afgunst bekeken. Ik kom daar op 
naar aanleiding van een bijdrage van 
Martin Pawley in ARCHlS over zijn 
doemfilm Armageddon, die vier jaar 
eerder werd uitgezonden door de BBC. 

Armageddon revisited zou je kunnen 
zeggen. Archigeddon eigenlijk . 'lt was 
four years a go today'. 

Roots 
routes 

Hiermee ben ik terug bij het begin. 
Struikelend over en door het hoge gras. 
Begrippen draaien in cirkels rond. 
Traag als het niet zo goed gaat, 
Snel als het heel goed gaat. 
Voor ons stond de tijd stil, 
Na ons vliegt de tijd voort. 
Vroeger was alles heel eenvoudig, 
Nu is zelfs het meest eenvoudige inge
wikkeld. 
De opgave heeft zijn spiegelbeeld ge
vonden : 
Elke veronderstelling wordt weerkaatst 
VVat blijft is geschiedenis 
Wat geschiedt is blijvend 
Architectuur blijft voor mij : 
Het noodzakelijke voorbij 
Zonder overbodig te worden . 
Elke tijd zal het (ons) leren. 

Jan Westra, Mierlo, 15 feb 2000 





ex sprak over 

erinnering en bewustzijn, 
tuïtie en objectiveren. 
ver de beweeglijkheid van het denken en 
e articulerende principes van het maken. 
ver de noodzaak van het overbodige en 
e precisie van het toeval. 
ver de taal en 
et beeld, 

ver dat wat niet te zeggen valt. 
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Frankrijk na de storm, 1999 

Ra/ph Brodrück 



Over 3 eigenaardige gebouwen (I) 
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Architectuur-onder-wijs-heid 

Wte de vier lelters AEEA (1) ontsleutelt : 
Association Eropéenne d'Education 
Architecturale- het platform, waarop 
het internationaal debat over het archi
tectuuronderwijs wordt gevoerd - moet 
vaststellen dat "Education" zich onder
scheidt van "Enseignement". Zo is onder
wijs niet onmiddellijk opvoeding, zoals 
bouwkunde nog niet direct architectuur 
inhoudt. Aangenomen dat onderwijs zich 
zou kunnen beperken tot het overdragen 
en het doen toepassen van kennis, komt 
in de term opvoeding een morele catego
rie naar voren die eveneens in de term 
academische vorming, die het universi
taire milieu eraan zou kunnen toevoegen, 
verwijst naar mores. Mores betreffen 
zowel regels, die de kenniswetten behoe
den, als levensregels, die de ethiek in 
stelling brengen. Daar architectuur, voor
al in onze generatie, al te nadrukkelijk 
met een sociale moraal werd verbonden, 
is kritiek niet achterwege gebleven. Wim 
van den Bergh stelde voor om niet te 
blijven spreken van een architectuur van 
de moraal, maar van het omgekeerde: 
een moraal van de architectuur. (2) 

Gerard van Zeijl 

Wjsgeren zoals Spinoza hebben zich 
vragen gesteld over de verhouding van 
levenservaring en kennis, met name over 
hun onderlinge prioriteit In het verlengde 
van deze ethische kwestie ligt het vraag
stuk van de didactiek, die onder meer bij 
Soerales haar aanvang neemt, door de 
vraag binnen de leerling zelf op te 
roepen. In het universitaire onderwijs 
bestaat reeds geruime tijd de traditie om 
de verhouding van kennis en ervaring in 
de volgorde van colleges en labora
toriumarbeid tot uitdrukking te brengen. 
Het architectuuronderwijs tracht, in 
onderscheid met bijvoorbeeld het 
scheikundelab, de reageerbuis niet met 
gevaarlijke stoffen te vullen, maar in feite 
met nog explosiever materiaal: de 
student zelf. Als een instrument bij 
uitstek wordt het atelier beschouwd, om 
de student niet alleen tot de toepassing 
van kennis te brengen, maar tevens 
een levenshouding aan te kweken, niet 
in de laatste plaats door studenten 
onderling te laten reageren. Een schier 
chemisch huwelijk van kennis en 
moraal. 

Architectuur-onder-wijs-heid 
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Een atelier herinnert eigenlijk aan de 
klassieke afstemming van ora et labora, 
bid en werk, die in de traditie van de 
kloosterorden tot doel heeft om, op grond 
van strenge mores, langs de weg van 
inkeer de mens tot een wezen om te 
smelten dat zich overgeeft aan het 
hogere. In het atelier fungeert architec
tuur als het hogere doel terwijl , om met 
Heidegger te spreken, de methodos, de 
hogere weg, met het verblijf in het atelier 
samenvalt. In het atelier wijst de docent 
op de weg, terwijl deze levensweg het 
levenswerk voorbereidt: het oeuvre. Het 
was Vasari, de vader van de stijlenge
schiedenis, die de levens van kunste
naars (3) beschreef en aldus het ultieme 
doel: volmaakte kunst te bereiken en te 
behoeden. Het hoogste goed: genade ... 

Daar in de 20e eeuw de kunst een ingrij
pende transformatie ondergaat van een 

26 hiërarchische en naturalistische beheer
sing naar een relatief abstract vermogen 
ontstaat een voorwaarde waaronder een 
synthese tussen een artistieke en een 
wetenschappelijke attitude kan ontstaan. 
Deze synthese is onder meer in het 
Bauhaus (5) belichaamd. Het doel valt 
met de weg samen: het Gesamtkunst
werk, als extrapolatie van een laat-reli
gieus ideaal tot uitdrukking gebracht in 
Feininger's Kathedrale des Sozialismus. 
Het betreft hier een ethisch réveil, dat 
een stelling inhoudt ten aanzien van de 
industrialisatie van het bouwen, een 
voortzetting beoogt van de idealen van 
de Franse Revolutie en als sociale utopie 
werkzaam wordt. Het gevolg is een ge
politiseerd onderwijs, waarin kunst, 
wetenschap en industrie via een sociale 
vonk tot ontbranding worden gebracht: de 
leerling is de drager van een heilig vuur. . 

Architectuur-onder-wijs-heid 

Op de puinhopen van de Eerste 
Wereldbrand sticht Gropius het Bauhaus. 
Met het afzweren van het 19°-eeuwse 
Historicisme wordt het badwater mét het 
kind, de geschiedenis , weggegooid. Het 
architectuuronderwijs wordt tenslotte 
bepaald door een combinatie van Neue 
Objektivität en het appel op origineel 
kunstenaarschap. Het succes van een 
dergelijke avant-gardebeweging is tot 
uiting gekomen in de explosieve, maar 
tevens kortstondige beweging van het 
Moderne Bouwen, die meer dan een 
halve eeuw de ontwerp- en bouwpraktijk 
heeft gedomineerd. De positie van het 
architectuuronderwijs aan de polytechni
sche scholen in Europa is - mede als 
controverse ten opzichte van het 
Traditionele Bouwen- gekenmerkt 
geweest door de oppositie van weten
schap en politiek respectievelijk persoon
lijk engagement. Architectuuronderwijs is 
aldus een vreemde eend gebleven in de 
tempel der wetenschap, totdat het als 
elite-onderwijs (6) in de zeventiger jaren 
werd ontmaskerd. 

Op het moment dat het architectuur
onderwijs in deze periode , wegens ver
dachte relaties met het kapitaal , zich 
opnieuw gaat profileren staat de ver
nieuwing zowel onder invloed van het 
'ik'-tijdperk als van een poging om de 
geschiedenis van de architectuur te her
lezen respectievelijk te herschrijven. Een 
uitwaaiering van didactische attitudes ligt 
voor de hand, daar iedere vorm van 
collectiviteit, zo eigen aan de Moderne 
Beweging, wordt vermeden. Een schijn
baar naast elkaar opereren is het gevolg, 
maar tevens een wens om het hetero
gene wereldbeeld te weerleggen. De 
metaverhalen maken plaats voor micro-

vertellingen (7) . Dwars door een over
weldiging aan narrativiteit schemeren 
nog flarden van verloren moderniteit. Er 
ontstaat een wederzijdse ironie, een 
antagonisme van culturele thema's. 

Het heilige vuur van de eerste Avant
Gardes maakt plaats voor een vuurwerk, 
waarin architectuur zich als feestelijk en 
zinnenprikkelend Postmodernisme 
aandient. In de euforie van een nieuwe 
acceptatie herwint architectuur haar 
historische dimensie dan ook slechts ten 
dele. 'Troost' , zo merkt Bekaert op 
Geschiedenis als 'oude wetenschap', 
stelt Joost Meeuwissen(8). Architectuur
traetaten scherpen de geest van menig 
architectuurstudent in die dagen. Zij 
laven hun dorst, een grote dorst, aan een 
uitgebreid internationaal discours. Een 
onuitputtelijke tekst, zo merkt Libeskind 
op, terwijl hij tegelijkertijd in een korte 
brief aan de onderwijsapostelen zijn 
commentaar op het instituut architectuur
onderwijs formuleert. Hoeveel papieren 
architectuur het ook oplevert, deze 
periode heeft een onuitwisbare indruk 
achtergelaten. 

Het appel aan de rede van de geschie
denis komt neer op een beroep op wijs
heid, die de eigenwijsheid van het narci! 
me tot eigenzinnigheid noodt. Daarnaasl 
is de ruis in het architectuuronderwijs 
echter blijven bestaan: de conventies va 
het beroep, temidden van de hectiek var 
een tijd met zoveel standpunten dat van 
een standpuntsloze periode werd ge
sproken. Langzamerhand de terugkeer 
naar een Modernisme dat, onder invloec 
van de voortsnellende technologie, een 
nog radicalere fase van nieuwe moderni 
teit (9) zal gaan inleiden die, parallel aar 
een virtueel , een tastbaar pragmatisme 
zal ontwikkelen. 

Halverwege blijken twee posities het 
architectuuronderwijs te bepalen. Aller
eerst de autobiografie. Het appel om 
zowel het eigen architectuurhandelen en 
daarnaast het bouwwerk in zijn autono
mie te observeren, als beide in hun histc 
rische diepte te wegen, is op onnavolg
bare wijze door Rossi (10) verwoord. 
Voorts is er de uitdaging om in de flux 
van de actualiteit niet de permanenties 
op te eisen, maar de overgave te be
pleiten aan de pragmatiek van het 
momentane. Hierbij lijkt de surfer op de 
golven van het hedendaagse zich weiniç 
aan te trekken van de diepere onder
stromen van de geschiedenis. Het tegen 
deel is waar. Immers, het pragmatisme 
heeft zo zijn eigen discours, dat het 
historische denken op meeslepende 
wijze activeert. 

In beide posities schuilt een wijsheid die 
het architectuuronderwijs kan vitaliseren 
Het gaat hier om een architectuur als 
oude wijsheid, die de toekomst op frisse 
wijze tegemoet treedt. De lange adem 



n de geschiedenis biedt het architec
ronderwijs dan wel een groots pers

ctief, het dient behoedzaam te staan 
ens het eigen karakter van het ont
rpen als creatieve arbeid. Ofschoon 
urice Nio ooit opmerkte: 'de geschie
nis denkt in mij', is daarmee het indi
u nog niet opgeheven. Geschiedenis 
oogt dan ook geen voorschrift te zijn, 
eh een gebod. De aan haar ontleende 
els, maar tevens haar talrijke dwaas

den vormen dan ook soms een 
istere, soms een heldere spiegel, 
arin de architectuurstudent zijn eigen 
bities slechts ten dele kan relativeren. 

er dan ooit kan creativiteit van de ont
rper, in combinatie met het heilige 
ur om de wereld - nu niet meer vanuit 
n collectieve drijfveer maar vanuit een 
ividuele ambitie - middels architectuur 
verbeteren, gemakkelijk tot solipsisme 
en. Het risico dat het eigengereide 

nkbeeld de plaats in gaat nemen van 
n redelijke vorm van eigenzinnigheid 

dt nu eenmaal verband met de ver
Iele wijze waarop hij met het onzekere 

het bestaan kan omgaan. Geschie-

denis biedt hier geen zekerheid; ze legiti
meert een ontwerp niet omdat het over
eenkomt met bestaande bouwwerken en 
formele tradities. Het is eerder het ver
mogen dat vanuit het onderzoek naar de 
architectuurgeschiedenis wordt ont
wikkeld, waardoor de talloze antwoorden 
op vergelijkbare opgaven in het ontwerp
proces kunnen worden verhelderd. Er 
ontstaat tussen het ontwerp en de ge
schiedenis een kritische verhouding, 
waarin de eigenlijke keuze bij de ont
werper blijft liggen. 

De verhouding van ontwerp met geschie
denis komt neer op een spanningsveld, 
waarin normativiteit en originaliteit elkaar 
gedurig in de geschiedenis ondervragen. 
Het doel is om de schijn van zowel 
objectiviteit als originaliteit tot een voor
lopig inzicht te brengen, zodat het ont
werp meer en meer een adequaat werke
lijkheidsgehalte bereikt. Laten we van 
Durand (12) leren dat het geen zin heeft 
om, zoals hij, de genialiteit van de ont
werper - in zijn geval Michelangelo - met 
vuur te bestrijden. Met zijn strijd tegen 
een ontkoppeling van schoonheid en 

nuttigheid stelde hij echter geen ontken
ning van van geschiedenis voor. 
Integendeel, hij bepleitte om de geschie
denis op haar vermogen te onderzoeken 
om normativiteit aan het leven zelf te ont
lenen. Deze vraag naar de verhouding 

tussen normativiteit en originaliteit leidt 
tot wijsheid in het architectuuronderwijs. 

Gerard van Zeijl 
Lente 2000 

Architectuur-onder-wijs-heid 
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rie weken ~leden, d~ ~!?P~~nqiP~i!e van d~ 'NRC , op de~ 
1kerpagina, een;l)~kfti~ensi~ van het bQ.ek "VIlerken•t va@ · 
qPW=ih J;ys~~· ··. . .. 
~ . 
)1 een kleine foto. 
5. ·: ):' 

fitruten ·lafiQ stilzwijgend met .de krant In mlfn handen gezeten. 
rchilectüur die ontroert; je aanraakt; aanraakt? Vermoord met 
eelden, ass6êiaties .en verlangen. . ·: 

loe lang is het geleden dat je geraa~t werd ·ctoor ;;~rchit.~l,!ur? 
: vraag het mijn studenten elk jaar weer: noem een gebouw, 
en ple:J<. een ryinite w~àr je st» váfl Wèrtl , ~rperd . droef, 
.vaad'of zelfs .agressief. Z~deo he:l:)ben ze een amtwoord. 
oveelom je hé~. zo wéinlg van èlllotiórt'èle.YI(aarde. 

Jdo schiep. zijn ei~l) plek: een cirkel van d\)n rondstaal op 
oge ijle p.oten ron.d een gaskachel, enkeJé meters vc;vi de m!Jur 
eplaaiát, een pi!!Dk erover, een boek; een glas . 
.rchitedu.ur kari ?9 eenvo\)ct!g tiro . 

. nnemariken.Hilbérlnk, 14 februari ?000 · 
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The English Climate 

Whar better way of emphasiz.ing an 
street such as a rhcatre, than by gi\ 
irs own space, bclow, w!lich bccom 
informed by sparkle and convcrsali 

Woorden 
schrijven over architectuur 

Het woord versus het beeld 

In onze maatschappij wordt het woord 
aanzienlijk hoger ingeschat dan het 
beeld. Taal (zeker als die "beschouwend" 
is) drukt namelijk gedachten uit en den
ken is bij uitstek de bezigheid die de 
mens tot een "hoger" wezen maakt dan 
het dier. Dat volgt immers maar klakke
loos zijn instincten. Instincten ("natuurlij
ke aandriften" volgens van Dale) dienen 
vooral om de soort instand te houden, 
een noodzaak die de mens al sinds 
onheuglijke tijden ontstegen is, zelfs in 
die mate dat lijfsbehoud, bij gebrek aan 
dagelijkse noden. een schaarste-artikel is 
geworden.1 

Hoe het zij, zien is blijkbaar van een 
lagere orde dan denken, en mutatis 
mutandis is spreken, en zeker schrijven, 
belangrijker dan verbeelden. Zelfs in de 

Huub Smulders 

Poionius: Vll11at do you read. my Lord? 
Hamiet: Words, words, words! 

11\tllliam Shakespeare: Hamiet, 2" akte, scene 2 

beeldende kunst wordt de gedachte 
tegenwoordig belangrijker gevonden dan 
het visuele resultaat. Van "Ik rotzooi 
maar wat aan"2 kunnen kunstcritici en 
-pausen nu eenmaal niet leven. 
In hoeverre architectuur óók kunst is laat 
ik gaarne in uw midden, hoewel het zon
der meer een feit is dat de gecultiveerde 
mens ook wat dat betreft het niveau van 
de dagelijkse nood (fysieke bescherming 
tegen weersinvloeden en gevaar, dat 
laatste niet in het minst van de kant van 
soortgenoten) ruimschoots onder zich 
heeft gelaten. Daarmee is de aandacht 
verplaatst naar de intellectuele dimensies 
van het bouwen en dus naar het woord. 
Het is letterlijk tekenend dat de meest 
populaire lectuur, het stripverhaal, 
tegelijk het minst serieus wordt genomen 
(niet voor niets is de Engelse term 
"comics"). 
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Architectuur beschrijven voor de 
leek? 

"Populaire" architectuurpublicaties wor
den in het algemeen niet erg serieus 
genomen door schrijvers die mikken op 
een "professioneel" publiek, en al even
min door dat publiek zelf. De lezers zijn 
immers leken, of hoogstens "amateurs", 
een begrip dat in dit verband meestal 
een ietwat minachtende lading heeft. 
"Liefhebbers" klinkt veel posit iever, maar 
deze letterlijke vertaling leest men zel
den. "Een geïnteresseerd lekenpubliek" 
ligt er lekker tussenin en is wellicht het 
sleutelbegrip voor uitgevers. Om een 
redelijke oplage te bereiken moet een 
boek immers allereerst aantrekkelijk zijn 
voor een "breed publiek". Dat bestaat 
enerzijds grotendeels uit leken, terwijl 
anderzijds interesse nog geen kennis 
vooronderstelt Het is ook in het belang 

42 van de uitgever om die kennis te dose
ren, zodat de lezers nieuwsgierig blijven. 
Het behoeft geen betoog dat deze 
randvoorwaarden een flink aantal beper
kingen met zich meebrengen voor de 
betrokken auteur. Hij kan zich niet ver
oorloven om al te elitair te schrijven én 
de opgediende kost dient naar méér te 
smaken.3 

Persoonlijk moet ik bekennen (maar ik 
doe dat met graagte) dat ik soms niet 
alleen meer plezier beleef aan populaire 
dan aan professionele architectuurver
halen maar er ook meer van opsteek. In 
verhouding met de vakliteratuur wordt er 
namelijk meer uitgelegd dan becommen
tarieerd. Het laatste heeft gewoon geen 
zin bij afwezigheid van het eerste. Te 
vaak gaan auteurs ervan uit dat de lezer 
het onderwerp van bespreking al kent 
De mogelijkheid dat zulks in onvoldoende 
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ate het geval is wordt al te gemakkelijk 
gedaan door de toonzetting van stuk-
'n in de trant van "Zoals wij kenners 
Iernaai wel weten". Daarmee wordt de 
zer tegelijk gestreeld in zijn ijdelheid en 
lStratt voor de hiaten in zijn kennis. Hoe 
,rfrissend zijn daarmee vergeleken de 
Jblicaties van bijvoorbeeld David 
acaulay. Boekjes als "De kathedraal" en 
1e stad" leggen, in een perfecte balans 
tn woord en beeld, zowel de culturele 
s de bouwtechnische achtergronden 
tn het onderwerp uit, niet alleen zo-
mig dat iedereen het begrijpt maar ook 

zo omvattend dat zelfs de architect 
nieuwe dingen te weten komt. En dat 
alles zonder enige pretentie! Het feit dat 
aspecten als doel, gebruik, bouwwijze en 
vormgeving op een vanzelfsprekende 
manier met elkaar in verband worden 
gebracht moge in het kader van dit artikel 
minder relevant zijn, maar menige univer
sitaire architectuuropleiding zou er een 
voorbeeld aan kunnen nemen. In de bibli
otheek van de Eindhovense bouwkunde
faculteit is echter geen enkel boek van 
Macaulay te vinden (als men de twee 
publicaties waaraan hij als illustrator 

heeft meegewerkt niet meetelt). Nogal 
wiedes, want ze zijn niet wetenschappe
lijk , ook al klopt alles wat erin staat. Je 
kunt ze desnoods kopen bij De Slegte 
(voor f.6,95, dus veel kan het niet 
wezen). Toch zou ik, als ik moest kiezen , 
"Die Logik der grossen Pyramide. "111/enn 
diese schweigen" -Thesen und Anti
Thesen: der Versuch einer Synthese" van 
Hermann Kissener (bibliotheek Bouw
kunde) onmiddellijk inruilen voor "De 
pyramide" van Macaulay, op het gevaar 
af zelf niet meer serieus genomen te 
worden door mijn collega-docenten. 

deftection 
Whcrc a view is lerminated by a building at right
anglcs 10 rhe ax.ls thcn the encloscd space is com
plete. But a change of anglc in the tcnninal building, 
as hc:rc in Edinburgh, bc:low, crcatC"s a secondary 
space by implic:nion. A spacc which you cannot 
see bur fee! must be there, facing the building. 
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De kunst van de verleiding 

Journalisten moeten vanzelfsprekend 
rekening houden met dezelfde rand
voorwaarden als schrijvers van populaire 
boeken, hoewel in mindere mate. De ver
koop van kranten en weekbladen hangt 
nu eenmaal niet exclusief af van hun 
individuele artikelen. De niet-geinte
resseerde lezer kan deze gevoeglijk 
overslaan ten gunste van andere, over 
politiek, sport of muziek. Toch zal iedere 
medewerker van een krant, op straffe 
van overbodigheid, zijn best doen zijn 
eigen domein zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken, tenminste voor zover de priori
teiten van de hoofdredactie dat toestaan. 
Zijn specifieke bekwaamheid ligt dan ook 
op het vlak van de verleiding. Temidden 
van de andere interessegebieden moet 
hij allereerst proberen de onverschillige 
lezer over te halen om vooral zijn stuk te 
lezen. Het middel bij uitstek daartoe is 
de illustratie. ledere krant gebruikt dit 
medium om de aandacht van haar lezers 
te manipuleren. Met een foto lijkt een 
klein of zelfs onbeduidend artikel ineens 
belangrijk. Een "pakkend" onderschrift 
versterkt dat effect aanzienlijk. Daarvoor 
is niet eens nodig dat de foto nader licht 
werpt op de tekst. 4 

Populaire schrijvers behandelen natuur
lijk niet de finesses van de architectuur. 
Meestal beperken ze zich tot de hoogte
punten, uit de geschiedenis (boeken) of 
de actualiteit (kranten en weekbladen). 
Toch zou het geen kwaad kunnen als de 
"professionals" vaker naar hun minder 
selectieve collegae keken. 
En Philip Johnson's adagium "li's fun" is 
niet per se de meest platvloerse recht
vaardiging voor architectuur. 

Woorden 
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e dynamiek van de architectuur
~schrijving 

·chitectuur is per definitie statisch. 
ebouwen bewegen nu eenmaal niet 
leliswaar spreekt (of schrijft) men soms 
m "dynamische" architectuur, maar aan 
~ beweging die dat impliceert ontbreekt 
~voornaamste dimensie: de tijd. Hoog
t kan, naar analogie van actiefoto's van 
hletiekwedstrijden, dynamiek gesugge
erd worden door de interpretatie van 
~ afbeelding als momentopname van 
~n beweging. 
e lijfelijke beleving van architectuur is 
larentegen wel degelijk dynamisch. Op 
chzelf statische vormen, en vooral 
1imten, ervaart men immers het beste 
)Or er omheen respectievelijk doorheen 
lopen. Zelfs vanaf een vaste plaats 

m de beleving dynamisch worden, een
>udig door het hoofd te draaien of de 
Jpillen te bewegen. 
ordon Gullen heeft in zijn boek 
ownscape" (1961) een poging gedaan 
~ beleving van de ruimtelijke werkelijk
~id te benaderen. Hij deed dit door 
·eksen van "achtereenvolgende" 
aatjes van stedelijke omgevingen te 
nen. Deze "serial vision" simuleert zo 
)ed mogelijk wat men ziet als men in 
m bepaalde richting door zo'n omge
ng loopt In zekere mate werkt dit 
cept ook. Mits de afbeeldingen goed 
~kozen zijn kan de kijker zich een rede
ke ruimtelijke en zelfs dynamische 
>orstelling maken. De auteur helpt hem 
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daarbij door bij de serie een totaalplatte
grond te voegen waarop zowel de route 
als de kijkrichtingen van de illustraties 
zijn aangegeven, en niet te vergeten 
door een begeleidende verbale beschrij
ving. Een manco van deze methode is 
natuurlijk het ontbreken van continuïteit , 
zowel in de zin van tijd als die van 
ruimte. De afbeeldingen zijn noodzakelijk 
selectief, waardoor er hiaten blijven in de 
visuele waarneming bij de kijker, terwijl in 
de tekst de subjectiviteit van de auteur 
een rol speelt. Een ernstige handicap, 
aangezien het bij de beleving gaat om de 
subjectiviteit van de lezer/kijker. 
Tegenwoordig hebben we natuurlijk ook 
de computer die, mits goed geprogram
meerd, ons een heel eind verder kan 
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helpen dan anno 1961 . We kunnen des
gewenst "virtueel" door een gebouw 
lopen, zelfs als dat niet bestaat. Toch 
blijft het behelpen. Afgezien van de 
onvolkomenheden in de weergave van 
licht en materiaal (een beperking die bij
voorbeeld veel minder geldt voor het 
medium film) is de meest essentiële 
tekortkoming dat de kijker een letterlijke 
buitenstaander blijft. De voorstelling zit in 
een kastje en bevindt zich dus buiten de 
fysieke werkelijkheid (de kamer c q film
zaal) van de waarnemer. Maar in ieder 
geval hoeven er minder (verklarende) 
woorden bij te vallen, zodat de subjectivi
teit van de eigen voorstelling zo min 
mogelijk verstoord wordt door die van de 
schrijver of regisseur. 

CASEBOOK: SERlAL VISION 

To walk from one end of the pl:m 
another, at a uniform pace, will p 
vide a sequence of revelations wru 
are suggested in the serial drawin! 
opposite, reading from left to righ 
Each arrow on the plan represem~ 
d.rawing. The even progress of u a 
is illumilated by a series of sudde 
centcasts and so an impact is mad 
on the eye, bringing the plan to li 
(like nudging a man who is going 
sleep in church). My drawings b"' 
no relation to the place itself; I cho: 
because it seemed .an evocative 
plan. Note that the slightest devia 
in aligrunent and quite small varia 
tions in projections or setbacks on 
plan have a disproportionally pow 
ful effect in the third dimension. 



raatjes vervangen geen plaatjes 

oor de bovengenoemde tekortkomingen 
m visuele hulpmiddelen bij het over
·engen van de ruimtelijke werkelijkheid5 

ijven woorden onvermijdelijk. De 
:hrijver dient zich er daarbij voortdurend 
~wust van te zijn dat zijn tekst het beeld 
ent te ondersteunen en niet omgekeerd. 
1j meer theoretische beschouwingen is 
~ intentie anders en zal de balans tus
~n woord en beeld ook anders zijn. 
at ontslaat de auteur niet van de ver
ichting om met name dat beeld zo 
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Links van het center staat. het Nederland· 
se paviljoen. Een 40 meter hoge kolos, ver· 
pakt in bouwsieigers. De Nederlandse in· 
zending, ee.n ontwerp van het Rotterdamse 
architectenbureau MVRDV, is op de Deut· 
sche Post-toren.na het hoogste gebouw vàn 
het park. En op basis van sche!s.Çn heeft de 
Duitse organisatie het paviljoen al tot het 
verbazingwekkendste pand van de Expo 
uitgeroepen. · · 

Een landschapstapeling is het, onder het 
motto 'Holland schept ruimte'. Zes lagen 
boven elkaar, elk duizend vierkante meter 
beslaand. Het gebouw heeft geen bUitenmu
ren, je ltijkt er zo naar binnen. Op de begane 
grond een artificieel duinenlandschap, de 
ronde vormen zijn al in beton gestort. Op de 
eerste etage pilaren van bloemen. Daarbo
ven een vlOer met joekels van plantenpot· 
ten, waarin de wortels van twaall meter 
hoge bomen, die ·OP etage nununer drie 
samen een bos vormen. De vierde verdie
ping herbergt een theater met een capaciteit 
van 375 plaatsen, watergordijnen dienen als 
wanden. Op het dak een meer, met een 
eiland in het midden en windmolens erom· 
heen, goed voor 10 procent van de energie 
die het pand verbruilel 

? ___.. Ziedaar de Big Mac - zoals zijn bijnaam 
luidt - als eyecatcher aan het begin van de 
Europa Boulevard. 
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duidelijk en vooral zo objectief mogelijk 
te laten zijn. Slechts onder deze voor
waarde kan hij zich veroorloven om die
per in te gaan op achtergronden, per
soonlijke accenten te leggen of zelfs 
opiniërend te schrijven, omdat de lezer 
zich alleen dan een eigen mening kan 
vormen. Een tendentieuze keuze van 
illustraties manipuleert die mening en 
doet pas echt wat af aan de waarde van 
het geschrift 
Er zijn zelfs schrijvers (en waarschijnlijk 
steeds meer) die denken dat beelden te 
vangen zijn in louter woorden en/of dat 
teksten illustraties overbodig maken. en 
het zijn niet alleen architectuurtheoretici 
die zich bezondigen aan deze misvatting. 
In de haast om het betrokken gebouw te 
duiden wordt er al te gemakkelijk van uit-

Woorden 

gegaan dat de lezer al over (de juiste) 
beelden beschikt. Om de diepere lagen 
bloot te leggen is het voor een archeo
loog onvermijdelijk eerst de hogere weg 
te graven, een vanzelfsprekendheid die 
voor veel architectuurscribenten niet lijkt 
te gelden. De vergelijking gaat overigens 
in die zin mank dat "weggraven" impli
ceert dat de bovenste lagen niet van 
belang zijn. In de architectuur gaat het 
daar juist om. Met een nóg kreupeler ver
gelijking: als de lezer de oppervlakte (laat 
staan wat zich daarboven bevindt) niet 
kent vallen diepzinnigheden in een 
bodemloze put. Óf hij begrijpt het niet óf 
(erger) hij dénkt dat hij het begrijpt. In 
ieder geval zal hij niet in staat zijn de 
opvattingen van de auteur te toetsen aan 
zijn eigen ideeën. 

L 
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et woord bij het beeld 

~t bovenstaande beoogt niet om het 
~lang van het woord te ontkennen. 
tegendeel , tekst, mits vergezeld van 
>ldoende beelden, is noodzakelijk voor 
m beter begrip van de werkelijkheid. Dit 
~ldt allereerst op het niveau van de 
imtelijke voorstelling, ongeacht het 
btere belang dat onze cultuur hecht 
~n de hogere (zo u wilt diepere) zaken. 
aarenboven is het "schilderen met 
porden" waarschijnlijk een stuk moei
~er dan het verwoorden van gedachten. 
j de beschrijving van vorm en ruimte 
oet de auteur streven naar objectiviteit 
· exactheid in zinsbouw en woord-
uze. Dubbelzinnigheid (eufemistisch 
jheid van interpretatie) is taboe. Vak
men zijn soms onvermijdelijk en zijn 
k geen probleem als men voor vak
eders schrijft, maar ook in dat geval is 

t hoogst haalbare dat de leek het ook 
grijpt. Het idee dat "gewoon" Neder-
ds ten koste gaat van de vakmatige 

stheid is een ernstige misvatting. 
eilijk te begrijpen verhalen suggereren 
liswaar diepzinnigheid, maar vaak ver
llen ze een gebrek aan taalvaardigheid 
de schrijver, óf ze doen vrezen dat hij 
t precies weet wat hij wil vertellen. 
e badinerend het ook moge klinken, 
je iets niet aan je moeder kunt uit
gen deugt het verhaal niet! 

ilijke en/of complexe begrippen 
pgen bij uitstek om gewone taal en 
peilijke woorden zijn dan ook onge
enst, niet alleen ten behoeve van de 

t

grijpelijkheid, maar vooral vanwege de 
ag of de gebruikte terminologie de 

doelde lading wel dekt. In toenemende 
te wordt het architectuurdebat 
heerlijk begrip' Of was het "-discours"?) 

geteisterd door woorden die geleend zijn 
van andere vakgebieden, een helaas 
onuitroeibaar verschijnsel. Een (niet eens 
zo moeilijk klinkend) voorbeeld is het 
woord "postmodernisme", een term die 
onbekommerd ontvreemd is uit de wereld 
van de filosofie en, eenmaal ingevoerd in 
de architectuur, allengs is ontdaan van 

bijna al zijn oorspronkelijke betekenissen. 
Hetzelfde geldt voor 'structuralisme". De 
impliciete filosofische pretentie die uit
gaat van dergelijke termen plaatst de 
architectuur ogenschijnlijk op een hoger 
plan, maar de echte filosoof begrijpt 
waarschijnlijk nog minder wat bedoeld 
wordt dan de leek, en als hij het wél weet 

haalt hij er op z'n best glimlachend de 
schouders over op. Binnen de wereld 
van de architectuur zijn de bovenge
noemde begrippen natuurlijk al jaren 
ingeburgerd, maar dat maakt het voor 
de echte (en vooral de erudiete6) burger 
alleen maar moeilijker. 

Woorden 
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Tenslotte 

"Eén plaatje zegt meer dan duizend 
woorden" volgens een Chinees spreek
woord , en er is geen reden om aan te 
nemen dat deze wijsheid in het Westen 
niet opgaat. 
Architectuur is bij uitstek een visueel 
domein en dus zijn beelden hier nóg 

Noten: 

Deze luxe kan men zich tegenwoordig 
alleen in zijn vrije tijd permitteren, getuige 
de groeiende populariteit van sporten als 
bungeyjumping en "survival" -vakanties. 
Zelf beklim ik in mijn vakanties graag 
bergen. Al meer dan vijfentwintig jaar 
geleden verzuchtte een metgezel daarbij 
(in wat benarde omstandigheden) dat het 
tegenwoordig een hoop geld kost om ont
bering te kunnen lijden. 

2. Karel Appel 

3. Of deze metafoor ook opgaat voor de 
architectuur in het algemeen is een even 
klemmend als principieel dilemma, al is 
het maar omdat het de vraag stelt naar 
de doelstellingen. en zelfs het bestaans
recht van Architectuur (althans die met de 
grote A) . 

4. De Volkskrant plaatste onlangs een foto 
(zonder onderschrift) van een nogal alle-

Woorden 

essentiëler dan op andere gebieden. 
Enerzijds betekent dit dat publicaties 
over architectuur per definitie een beel
dend karakter dienen te hebben en 
anderzijds dat de beelden, juist omdat ze 
zo veelzeggend zijn, zorgvuldig moeten 
worden gekozen. 
Taal is, ook als ze appelleert aan het 
beeldenreservoir van de lezer, een pre-

daags huis bij een stukje over de moge
lijke afschaffing van de huursubsidie. en 
enkele jaren geleden een groot formaat 
foto, mét onderschrift maar zonder bij
gaand artikel, van een workshop op de 
Eindhovense bouwkundefaculteit. het
geen zowel door het faculteits- als het 
universiteitsbestuur werd verwelkomd als 
gratis reclame. En. het zij gezegd, die 
foto was het eerste (en enige) wat opviel 
op de bewuste pagina. De komkommer
tijd kan zodoende ook zijn voordelen 
hebben. De impressario Serge Diaghilev 
zei het al in het begin van de twintigste 
eeuw: "Negatieve publiciteit bestaat niet". 

5. Inclusief "30-films", die met behulp van 
een speciaal brilletje de illusie van diepte 
oproepen. 

6. Erudiet: een uitgebreide kennis, gepaard 
met smaak en kritische zin bezittend (Van 
Dale) 

caire aangelegenheid die, teneinde niet 
misverstaan te worden, om nóg grotere 
zorgvuldigheid vraagt. Niet-bestaande 
beelden oproepen vermag ze niet. 

Als men de lezer wil prikkelen tot lezen is 
de "journalistieke" benadering de meest 
effectieve. Zegt u zelf, lezer, heeft u dit 

To ao thi::: it pa9se9 t!lrou,;h t he ceeo ni elc e-.en t •.. 
pl.~nting:. The ~ed~•Ho ·.Y ·u<J~ left a nd r.ot uproo t ed 
:.i.:h :the rasuit that it prov \dq ::~ an e :<tra desig n 
elP.tr.<~nt for ~he nrchi teel to deploy, ~:o t l.ce ho"' 
ll::e footpHh "J.ss<!s tbrouc;b lht1 hedge rorr:. i ng a 
rdno r p lc3 "U ril .:tnd ho;~ tbe Cool ath ehc ns os c h.u·
acter "'Oen oncc behi.nd. tbc he<lge . Sc-J. ll th1n0 :1 whi.ch 
ad~ ll;l ~ o a (:~ea::urable ntnc.:r.c:.y. 

verhaal helemaal gelezen, zonder u te 
laten afleiden door de soms verwarren< 
illustraties? En waarom bent u er über
haupt aan begonnen? 
Kijk (sic), dat bedoelde ik nou! 

Huub Smulders 
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Aan Lex 

Dick Apon, zelfportret omstreeks 1970, 
potlood op wit papier, afm. 140 x 200 mM. 



im dertig jaar geleden hebben wij 
aar mogen leren kennen. 
mijn herinnering is dat geweest in één 
n de gangen van het Oude Delft
bouw van Bouwkunde. 
vertegenwoordigt op dat moment een 
epje dat het besluit heeft genomen 

bruik te willen maken van de nog niet 
lang bestaande regeling, waarbij men 

lf voorstellen mag doen wie het af
deren begeleidt. Daarover wil je een 
praak met me maken. 

wat er daarna precies is gebeurd 
herinner ik me niet meer. \11/el weet ik dat 
ik op een gegeven moment bij een 
docent op zijn kamer zit. Hij wil mij 
spreken over een andere groep uil het 
derde jaar, die ik als gast begeleid . 
De deur gaat open en daar sta jij, als ik 
het wel heb met een nog al wilde bos 
haar en een baard. 
Die docent stuurt je geïrriteerd de kamer 
uit - je moet maar buiten wachten tot zijn 
gesprek met mij is afgelopen - en zegt 
tegen mij in woorden van de volgende 

strekking : "Ik weet niet wat deze jonge
man van u wil , maar pas op voor dit 
soort lieden". 

De periode die daarna volgt is wel eens 
een enkele keer spannend geweest om
dat jullie een heel ingewikkelde weg 
hebben gekozen om dil experiment af te 
ronden. Noch jullie zelf, noch ik weten de 
uitkomst ervan. 
Tenminste, dat bedenk ik nu, als ik die 
situatie plaats in het verband van alle 
dingen die toen zijn gebeurd. 

Aan Lex 
Dick Apon 

Hoe dat zou moeten gaan met de verant
woording van jullie werk heb ik niet 
geweten, maar gelukkig hebben Hardy 
en Van Tol ons over de eerste drempel 
geholpen. 
Van de officiéle examenvergadering herin
ner ik me weinig. \11/el het incident dat een 
belanghebbend student het nodig vond 
om daar bij te zijn. Niet voor lang overi
gens. Vermoedelijk ben je boos wegge
lopen. Ook nog dat mensen als Bakema 
en Van Tol er eigenlijk voor hebben ge
zorgd dal het niet uit de hand is gelopen. 

Aan Lex 
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Vlot daarna is Eindhoven in zicht ge
komen. 
Alles ontstaat en verloopt in een samen
hang. 
Zo ook ons verdere leven en onze ver
dere relatie . 
We hebben elkaar daardoor ook wat 
beter leren kennen. 
Van jou weet ik dat je elk moment op de 
bres hebt gestaan voor de kwaliteit van 
het leven in ons vak en het onderwijs 
ervan . 

Aan Lex 

Je schuwde ook het debat niet. 
Ondanks de vele veranderingen in de 
ontwikkelingen daaNan is steeds de 
gedachte, dat architectuur in belangrijke 
mate de bepaling van ons zelfbewustzijn 
kan bevorderen, een leidraad gebleven. 
Achteraf vind ik het daarom toch jammer 
dat ik je niet méér heb kunnen stimuleren 
om je aangevangen studie tot een pro
motie te voleinden. Ik heb het in die tijd 
ook niet passend gevonden om druk op 
je uit te oefenen. 

En dan is er plotseling het bericht dat je 
stopt met je werk in het onderwijs. 
DaaNoor zal wel een reden zijn. 
Ook daaNan vind ik het jammer dat alles 
zo snel vervliegt. 

Elly en ik wensen let en jou toe dat de 
tijd die nu volgt er een van genieten en 
genoegen zal worden. Dat jullie de tijd 
vinden om het dagelijkse leven te vullen 
met dingen zonder direct aanwijsbaar 
nut. 1/Vant van het maken en beleven van 

dingen die tot een direct doel leiden is 
waarde in de regel maar betrekkelijk. [ 
hebben we nu wel eNaren. 
En om dat enigermate zeker te weten 
het helaas nodig om eerst bijna een hE 
leven te leven. 

Het ga jullie goed. 

Dick Apon 
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Dick Apon, zelfportret omstreeks 2000, 
conté en wit krijt op grijs papier, 
atm. 303 x 480 mM. 

Aan Lex 
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Beste Lex. 

Jouw naam ken ik alleen vanuit de Pee, 
erger zelfs, vanuit het Atelier van de Pee. 
Voor velen een geheimtaal, maar voor 
ingewijden betekent dit een eerste ijkpunt 
in het actieve bouwleven. Door degene 
die het heeft ervaren. wordt daar later 
zelfs aan terug gedacht als ware het zijn 
of haar geboorte die bewust werd mee
gemaakt. 

Wat leren ze daar ze daar nu zoal?, in 
dat atelier van de Pee wel te verstaan. 

Allereerst krijgen ze te maken met zelf
reflectie, een onmisbaar instrument in het 
zelfstandig functioneren als ontwerpend 
ingenieur of onderzoeker. 
Ze leren hun gedachten te visualiseren 
op de meest (on)mogelijke manieren. 

Atelier van de Pee 

zelfs op wijzen die een derde niet be
grijpt, maar die voor hen glashelder zijn. 
Ze leren vaardigheden, daadwerkelijk en 
virtueel, leren de wereld kennen van 
analyse, processen. ontwerpen,functio
naliteit, techniek, ordening, plaatsing , 
materialisatie, wisselwerking, spanning , 
vorm. kracht, kleur. gevoel, smaak en . 
gaan de dunne draadjes ontdekken 
waarmee dit onderling wordt verbonden . 

Er is echter ook een dik draadje. zeg 
maar gerust een kabel, die direct voor 
eenieder zichtbaar is; dan weer zacht en 
plooibaar. dan weer als een staaf die 
houvast biedt. 

Zo'n "draadje"/kabel ben jij geweest in de 
Pee. 
Een vroed"vrouw" tijdens de bewuste 
geboorte. een steun en toeverlaat bij het 

met vallen en opstaan "volwassen
worden" proces tijdens het Pee-Atelier. 
Niet alleen in het Atelier heb jij je steentje 
bijgedragen. ook bij de totstandkoming 
van de Atelier-bijbeltjes heb je altijd maar 
weer een heldere visie en aanpak aan 
het papier toevertrouwd, zodat derden 
wel degelijk konden nagaan hoe jouw 
wereld er uit zou moeten zien. 

V\llj zijn je daar bijzonder erkentelijk 
voor. 

Jouw "volgelingen" wensen je alle goeds 
in dit leven en hopen je nog vaak te ont
moeten. 

Cees Kleinman 

Vz. Pee 

Cees Kleinman 
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Over 3 eigenaardige gebouwen (111) 
Lex Kerssemakers 

· .. ·· .... · 

· • 
. . . . . . 

. -'·"· ';N:i,.'-,·:~·~:H~·r?·:_-{.:_~i_.-·.; .. ,~· ; --~ · 
... ~.:. .. .. 

59 

• IJ 
IJ 



60 



61 



62 

. :.:..;.~ ·- , .... __ 



SONDe JdHOMM€ 
ZOOCH J963 

63 

: ••• • • • . • 0 ~. • 



Architectuur en onderwijs 

Hoewel het onderwerp zeer ruim gesteld 
is wil ik het toespitsen op het architec
tuuronderwijs zoals ik dit tussen 1989 en 
1996 op de TU in Eindhoven heb ervaren. 
Ook op een relatief kleine opleiding als 
die in Eindhoven is de diversiteit in de 
wijze waarop dit onderwijs werd aange
pakt nog groot. Mijn weergave zal hoofd
zakelijk gaan over de methodiek zoals 
deze door Lex Kerssemakers en enige 
anderen bij de groep Architectuur en 
Stedebouw van de bouwkundefaculteit 
werd voorgestaan. 
De basis voor deze aanpak is naar mijn 
inzicht gelegen in het ontwikkelen van 
het bewustwordingsproces bij de indivi-

Ben Loerakker 

duele student. Deze aanpak heeft in 
Eindhoven een lange traditie en staat 
enigszins haaks op het ontwikkelen van 
vaardigheden en het zich eigen maken 
van een hoeveelheid kennis die metho
disch wordt toegediend. 
Natuurlijk kan het onderwijs niet zonder 
een hoeveelheid methodisch toegedien
de basiskennis. Naast deze basiskennis 
werd door een aantal deeltijdhoog
leraren, waaronder ikzelf, kennis overge
bracht van de architectuur zoals deze in 
de actualiteit plaatsvindt. Echter voor het 
op gang brengen van de creatieve geest 
is naar mijn mening de eerstgenoemde 
aanpak essentieeL 

Architectuur en onderwijs 

65 



66 

Deze aanpak heeft zijn basis in het ont
wikkelen van een zintuiglijke waarneming 
die zich niet alleen bepaalt tot het visuele. 
Om zich de basisbegrippen van ruimte, 
licht , kleur, massa, structuur en textuur 
eigen te maken moeten de studenten 
deze begrippen zelf ontdekken door in 
kleine groepjes materiële objecten te 
maken, die niet direct eenvoudige archi
tectonische bouwwerken behoeven te zijn. 
Ik herinner mij de Prouns van El Lissitzky 
die drie studenten maakten van hard
board beplakt met kranten, maar ook 

Architectuur en onderwijs 

basisoefeningen, die gemaakt werden 
met gasbetonblokken. 
De zwaarte van het blok, de al of niet 
stabiele constructie die ontstond alsmede 
de ruimtelijkheid tussen binnen en buiten 
bleken studenten wakker te schudden, 
waardoor ze in hun projecten op een 
meer essentiële manier konden ont
werpen. De rol van de begeleidende 
docent was meestal meebouwen en 
vragen stellen naar het waarom, inplaats 
van aanwijzingen geven en voordoen. 
Opvallend is het enthousiasme dat on!-

staat wanneer studenten op dit terrein 
ontdekkingen doen. Het enthousiasme
ren en stimuleren van deze ontwikkelin
gen zorgt ervoor dat tot in de kleine uur
tjes de studie als hobby wordt beoefend. 
Dit is naar mijn mening de voornaamste 
taak van de docent. 
Deze methode is natuurlijk niet nieuw 
maar werd bijvoorbeeld ook in de op
leiding in het Bauhaus in de twintiger en 
dertiger jaren toegepast. 
Ondanks parallelle ontwikkelingen bij de 
deelnemers aan de Stijl en de werkers in 

het Bauhaus waren er ook al in de 20-
en 30er jaren theoretische meningsver
schillen tussen de leden van beide be
wegingen. Ook bij de revival in de 50- E 

60er jaren bleken er grote verschillen 
tussen bijvoorbeeld architecten als 
Rietveld, Van Eyck en de stroming die 
vertegenwoordigd werd door Mies van 
der Rohe, Van den Broek, Maaskant of 
Oud. 
Kenmerkend voor het onderwijs zoals c 
door Dick Apon, Lex Kerssemakers en 
anderen tussen 1965 en 1995 werd ge· 





en is dat er geen dogmatische voor
lden werden gebracht maar dat de 

dent centraal bleef staan. Er ontstond 
r geen richtingenstrijd zoals in Delft, 
sen vertegenwoordigers van de 
urngedachte (o.a. Herman 
rtzberger) en de rationalisten (o.a. 
rel Weeber). 
en deel van de oefeningen maakte 

n zich de wezenlijke eigenschappen 
n de materialen eigen. In de latere 
die leidden deze vaardigheden tot 
sic" oplossingen in afstudeerprojec
. Ik herinner mij een eigen woonhuis 

n een student die zich het probleem 
lde van de architectonische ont-
eting van hout en staal, gedacht van
de eigenschappen van de materialen. 
nzelfde probleem vormde de vraag 
e de oplegging van een stalen balk in 
n muur architectonisch zuiver gebeeld 
n worden. Vervolgens ontwierp deze 
dent het huis vanuit zijn stalen frame 
laste het in elkaar op schaal 1:20. Het 

~twerp van het huis ontstond vanuit de 
iPPeling van de ruimtes en de materiali
'ring, de gevels waren een afgeleide. 

Deze benadering van het werk staat 
haaks op de huidige nadruk op de uiter
lijke verschijningsvorm en het publiceer
bare "glossy" beeld. 
Een ander ontwerp van een student 
betrof een drijvend bezinningseiland in 
de Waddenzee. Deze studie begon, als 
zovele, met een maquette van een ruw 
stuk hout en een aantal spijkers, maar 
ontwikkelde zich vervolgens vanuit het 
zich verdiepen in de krachten van golven 
en de eigenschappen van de elementen. 
Tal van studies zijn op deze wijze begon
nen zonder een programma van eisen 
vooraf (volgens formele begrippen 
natuurlijk een doodzonde) maar wel van
uit een innerlijke behoefte om in de diep
te te gaan en het onvoorspelbare avon
tuur aan te gaan. De studenten ken
merkten zich aan de ene kant door een 
zekere nuchterheid maar waren tege
lijkertijd niet aflatend met het vak bezig 
en bereid om tot het uiterste te gaan, 
wars van mode of oppervlakkige artistici
teit. De rol van de begeleider was om te 
vragen naar het waarom, zonder te ont
moedigen of het avontuur af te breken. 

De ingrediênten in deze oefeningen 
waren simpel: een trap om te stijgen, een 
dak om te beschermen tegen regen, een 
schot om te beschermen tegen wind, een 
gat om een kijkrichting aan te geven. 
Maar ondanks deze ogenschijnlijke een
voud en het soms aanwezige gebrek aan 
realiteitszin leidde dit nooit tot gemak
zuchtige en oppervlakkige architectuur. 
In de beste gevallen ontstond een on
grijpbare identiteit met een grote poêti
sche waarde. Onderwijs geven op deze 
manier is alleen mogelijk in een relatief 
kleine school met een heel direct contact 
tussen student en docent. 
Een voorbeeld van een beeldend kunste
naar en architect die op deze wijze met 
het métier bezig is en zijn opleiding in 
Eindhoven kreeg is John Körmeling. 
Bovengenoemde aanpak is er in eerste 
instantie op gericht om bij de student 
een ontwikkeling van de zintuigen op te 
roepen bij het werken met materialen, 
naast de rationele kennis die hij in ande
re dagdelen verwerft. 
Het maken van maquettes, op niet te 
kleine schaal en in de materialen waarin 

het ontwerp gedacht is, is hierbij essen
tieel. Tegelijkertijd maakt men zich de 
basisbegrippen ruimte-licht-kleur
structuur-textuur spelenderwijze eigen. 
Parallel aan de oefeningen die gericht 
zijn op het object zelf, zijn oefeningen 
noodzakelijk op het gebied van de 
samenhang tussen gebouwen onderling. 
Ook in deze studie blijkt het van groot 
belang dat naast de theoretische kennis 
van stedebouw een handvaardigheid, 
gekoppeld met inzicht, ontwikkeld wordt, 
met als thema 'deel en geheel'. 
Aan de vormgevende zijde van stede
bouwkundige verkavelingen blijken vaak 
architecten het voortouw te nemen. Dit is 
een gevolg van het feit dat het beroep 
van architect dichter gelegen is bij dat 
van de beeldhouwer dan dat van de 
stedebouwkundige. Begrippen als korrel
grootte, samenhang, diversiteit en identi
teit komen hierbij aan de orde. 
De belevingswaarde van de naoorlogse 
bebouwing wordt in eerste instantie 
bepaald door het raakvlak van architec
tuur en stedebouw. De kritiek hierop is 
niet mals geweest. 
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Architectuur en onderwijs 

Naar mijn mening is dit mede een gevolg 
van het gebrek aan aandacht bij de 
diverse architectuuropleidingen, die 
beide beroepen nog steeds teveel ge
scheiden aanbieden. 
Ook hel type architectuurstudent dat zich 
tot sledebouw voelt aangetrokken is 
sterk afwijkend van de persoon. De 
leemte zit juist in het vormgevende deel 
van de stedebouw In het architectuur
onderwijs worden, met oefeningen als 
boven beschreven, de zintuigen geprik
keld en het avontuur gezocht. 
In de praktijk blijken dan ook de recent 
klaar gekomen woonwijken die een over
wegend positief onthaal krijgen, door 
architecten ontworpen te zijn. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: 

KNSM-eiland 
Borneo/ 
Sporenburg 
Java-eiland 
Céramiqueterrein 
Maastricht 

Jo Coenen 
Adriaan Geuze 
(landschapsarchitect) 
Sjoerd Soeters 
Jo Coenen 

Deel Schildersbuurt Jo Coenen 
Den Haag 

Het aardige van architectuuronderwijs 
zoals gegeven door de Architectuurgroep 
in Eindhoven is gelegen in de "vormoefe
ningen" op stedebouwkundig gebied. 
Dat de resultaten van deze oefeningen 
vaak een geringe realiteitswaarde hebben 
is, gezien de eigenschappen die men bij 
de student wil ontwikkelen, niet relevant. 

Een derde pijler waar het architectuur
onderwijs op rust is de samenhang tus
sen filosofie en de ongebonden kunsten. 
Kennis van filosofie en contact met de 
wijze van denken zijn essentieel om de 
student te scholen zich vrij op te stellen 
tegenover de opgave. 
Architectuuronderwijs moet niet ver
worden tot vingeroefeningen als aanloop 
naar het dienstgericht functioneren in de 
maatschappij. 
Aan de andere kant is de verleiding groot 

om op amateuristische wijze kennis te 
nemen van filosofie, zonder tot de ess• 
tie te komen. De enkele student die zi< 
wezenlijk in Heidegger verdiepte, ver
grootte zijn eigen geestelijke bagage 
maar werd door de leiding van de TU c 

de vingers getikt vanwege het waar
devrije karakter van het eindproject in 
materiële zin. 
Als slot wil ik een ervaring vastleggen 
ik opdeed in gesprekken met architect• 
die hun opleiding in de afgelopen derti 
jaar in Eindhoven hebben gehad. 
Allen, hoewel vaak van totaal verschil!• 
de signatuur, herinneren zich Lex 
Kerssemakers als inspirator en richtinç 
aanwijzer in hun studie en dat is heel 
bijzonder, omdat het lesgeven zich ovE 
drie decennia heeft uitgestrekt. 

Ben Loerakker 





Over 3 eigenaardige gebouwen (IV) 
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Oplossend Schetsen en 
Informatie-/Communicatie-Technologie 

inleiding 
Het onderwijs en het bedrijfsleven heb
ben een symbiotische relatie. Het be
drijfsleven heeft aanvoer nodig van direct 
inzetbare opgeleide vakmensen en op
leidingen staan bol van praktijksimulaties 
op basis van idealen. 
Hoger onderwijs wordt in twee catego
rieën gesplitst: direct opleiden tot een 
beroep en opleiden tot wetenschappelijk 
nivo. Vlietenschappelijk onderwijs volg je 
om beter te leren waarnemen, bij onder
zoek, meer passief, of om beter te leren 
ontwikkelen, van modellen, meer actief. 
De samenleving heeft behoefte aan 
gespecialiseerde afstudeerders, maar 
ook aan generalisten. Vanuit de HBO's 
en de universiteiten, technisch of niet. 
Maar wie schrijft wie iets voor? Schrijft de 
samenleving de scholen voor, of sturen 
de scholen de samenleving? Beide. Een 

Frank van der Linden 

samenleving drijft op haar economie en 
technologie. Zij kan het onderwijs koeste
ren of onderdrukken, studierichtingen 
ontstaan en verdwijnen. Anderzijds moet 
een opleiding eerstejaarsstudenten voor
bereiden op een toekomst die steeds 
moeilijker te voorzien is. Bestuurders 
moeten vijf jaar vooruitdenken. De wijze 
waarop zij dat doen heeft op termijn 
invloed op de samenleving . 
Waar komt de interactie samenleving
opleiding beter aan het licht dan bij de 
invoering van ICT, Informatie-/Communi
catie-Technologie? ICT leidt tot een 
zekere verruiming in het onderwijs. Door 
het intensiveren van allerlei dwarsver
banden ontstaat verdieping. Tevens 
komen de handen vrij voor andere ver
nieuwingen. Eén van de vakgebieden die 
schreeuwen om een herdefiniëring is het 
traditionele handtekenen. 

Oplossend Schetsen en Informatie-/Communicatie-Technologie 
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revolutie 
De ontwikkeling die 'onze' (de westerse) 
samenleving momenteel doormaakt, is 
intens. 'We' (individuen in de samen
leving) bewegen mee in die revolutie. 
Misschien dat de ontwikkeling in toe
komstige beschouwingen inderdaad met 
het woord 'revolutie' zal worden gekarak
teriseerd. Misschien zien wij momenteel 
een revolutie in een relatief twijfelend 
begin van iets onvoorstelbaars (onvoor
spelbaars) en praten we over nauwelijks 
meer dan een voorteken. Niettemin, het 
onderwijs moet zijn karakter bijstellen. 
In het onderstaande wordt het middel 
schetsen, zoals dat wordt aangewend 
om een technisch (maar evenzeer kunst
zinnig, architectonisch, industrieel, 
sociaal, maatschappelijk, psychologisch) 
ontwerp-probleem op te lossen, belicht 
tegen verschillende achtergronden. 
Achtereenvolgens zijn die achtergronden: 
onderwijs, ICT. kunstmatige intelligentie, 
identiteit van de ontwerp-computer, 
visuele waarneming, communiceren. Tot 
besluit volgt een advies voor invoering 
van een nieuwe methode. 

Oplossend Schetsen en Informatie-/Communicatie-Technologie 

de dis 
Helaas, en opmerkelijk genoeg, kan het 
onderwijs zich niet veranderen op een 
traditionele manier En het zal niet voor
op kunnen lopen. 
Reden één: het zal zich aan de dis moe
ten zetten, van de zelf klaargemaakte 
gerechten moeten proeven, ze eten en 
ze verteren, net als de andere deel
nemers in de samenleving. Het onderwijs 
kan niet doorgaan met het opdienen van 
hapklare brokken. Waarom? De brokken 
vallen tegenwoordig al bijna uiteen 
tijdens het opdienen. Er moet aan tafel 
worden bereid - de ingrediënten zijn niet 
langer geheim - en er moet worden mee
gegeten om op krachten te blijven en te 
testen. 
Reden twee: jonge mensen treden het 
nieuwe domein op een manier binnen, 

die voor ouderen niet in scène te zetter 
is. En onderwijs wàs 'in scène zetten' 
Kinderen leren omgaan met computers 
via spelen. Dat is de intuïtieve, respect
ievelijk instinctieve manier waarop kind' 
ren van mensen en dieren zich uiteen
lopende vaardigheden eigen maken. 
Volwassenen gebruiken gedrukte nasla· 
werken. De huidige docentengeneratie 
verbijsterd óf veinst desinteresse. (Toer 
zijn ouderen in de onderwijs-voorberei
ding en -uitvoering van onschatbare en 
onderschatte waarde. Juist in deze tijd 
van overgang hebben zij nog een over
zicht vanuit het computerloze tijdperk e1 
kunnen zij verslikkingen voorkomen.) 
Natuurlijk blijven er basale verschillen 
binnen het onderwijs. Maar of het nu 
gaat om doel, om middel of om niveau, 
de revolutie werkt overal in. 



elf heb de aard en de potentie van de 
olutie aanvankelijk onderschat. 
schien was de computer één grote 
gissing, bedacht ik. En was 
rmatie-/Communicatie-Technologie 

t slechts een middel? In de zestiger 
n voorzag men de dreiging van over
rsende computerbreinen. Als reactie 

rop werd er sussend over de campu
gesproken alsof het één van de stuk

n gereedschap was. als een hamer of 
n tang, die je kon kiezen, hanteren en 
er wegleggen. Inmiddels laat het 
rakter van ICT zich niet meer zo een
udig definiëren. Vervolgens maakt de 
ppeling van alle computers op de 
reld het er niet overzichtelijker op. 

[ de droom van zaktelefoons. op zich-
11f een oudbakken hersenspinsel, kwam 
[deze tijd dan wel uit, maar zelf hoefde 
:er geen. Ik behoorde tot de elite, die er 
~en had. Maar ook dit communicatie
iddel ontwikkelde een identiteit. Het 
aak te meer en meer een nieuwe plaats 
ij en op dit moment kun je al bijna niet 
eer kiezen. 
e wal keert het schip. Niet om veilig te 
1elen. Niet bij gebrek aan initiatief. Nee. 
~~ is als de 'invisible hand'. die een 
1menleving gidst naar onbestemde 
~bieden . Helaas kunnen we slechts aan 
~ rand kijken, trachten, vragen, testen, 
oberen. 

schaken 
Als we het tekenonderwijs gaan aan
passen aan de beschreven ontwikkeling, 
willen we het veld overzien en afbakenen. 
Wat kan een computer in dit veld beteke
nen? Hoe ver reikt hij? Er is dan wel 
geen grens aan tekentechnieken, of aan 
simulaties ervan, maar hoe staat het met 
de inhoudelijkheid? Hoe ontstaan teke
ningen? Hoe denken computers? Of 

eerst: Hoe denken mensen? De Eind
hovense wiskundige De Bruijn stelt zelfs 
de vraag, óf mensen wel kunnen denken: 
"Can humans !hink?"! Hij beschrijft, hoe 
verkeerd mensen hun eigen denken of 
creatieve processen beoordelen Al begint 
de mist misschien op te trekken, de 
wetenschap is op dit terrein heel verlegen 
en bekende wetenschappers stellen zich 
openlijk aandoenlijk-bescheiden op. 

Alvorens in te gaan op de verschillende 
soorten van tekenen. om zodoende het 
veld precies te definiëren, zal ik hier een 
essentieel verschil tussen computer- en 
mens-breinen aantippen. (Eigenlijk zijn er 
nauwelijks overeenkomsten.) 
Om te beginnen, in de tijd dat de com
puter ontstond werd die niet bedoeld als 
een soort kunstmatige hersenen. Het 
ging om het automatiseren van het 
oplossen van rekenopgaven. 
Het heeft enkele decennia geduurd eer 
het schaakspel als graadmeter voor de 
prestaties van 'de computer' op het 
gebied van kunstmatige intelligentie als 
ontoereikend werd bestempeld. Welis
waar won de computer een match tegen 
wereldkampioen Kasparov, de wijze 
waarop was voor professionele program
meurs en professionele schakers niet 
bevredigend. De mens kwam langs een 
onthutsend duistere, maar schijnbaar 
economische en dynamische manier tot 
oplossingen, terwijl de computer die pas 
overhield na een proces van botweg bla
deren in een statisch massa-geheugen. 
Nee. dit was niet het soort intelligentie 
dat ooit werd bedoeld. Dus moest de 
definitie van kunstmatige intelligentie 
worden bijgesteld, of ... Het Chinese 
go-spel bleek een betere graadmeter. In 
de loop van dit spel ontstaan er zoveel 
keuzemogelijkheden dat een nog on
bekend soort computer noodzakelijk is. 
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identiteit 
En nu kun je een vergelijking maken met 
vroege stappen in het ontwerpproces. 
Een jaar of twintig geleden is in het 
bouwkunde-onderwijs computergestuurd 
tekenen geïntroduceerd. In deze tijd was 
het tekenonderwijs nog te beschrijven in 
termen van: een inmeting doen, artistiek 
schetsen, technisch schetsen. technisch 
tekenen, presentatietekenen. Zou de 
computer in de toekomst worden ingezet 
bij al deze vormen van tekenen? Had ik 
als ontwerper behoefte aan een compu
ter? Was de achterdocht onder ontwer
pers slechts een kwestie van behoud
zucht. van angst voor het onbekende? 
Voortdurende beschouwing leverde de 
overtuiging op dat een polarisatie nood
zakelijk was. Pure individualiteit, wend
baarheid, onafhankelijkheid, identiteit 
staan tegenover herhaling, programma
tuur, automatisering, eenvormigheid. 

86 Ontwerpen is een menselijke activiteit. 
Bij mij is snel het idee ontstaan dat de 
student - op tijd - een krachtig tegenspel 
met een eigen identiteit moet verwerven. 
Zodoende kan het computergestuurde 
tekenen een eventueel ruime, maar toch 
begrensde plaats (niche) krijgen. Hoe ver 
reikt het computergebruik in het ontwerp
proces, tot hoe vroeg? Wat mij betreft tot 
voorin, helemaal voorin . Maar niet 
zonder de tegenpool van Oplossend 
Schetsen, scheppend tekenen uit de vrije 
hand, op een vrije plaats. zonder altijd 
verrassende software. met razendsnelle 
oog-hand-communicatie. sober, zuiver. 
niet gestoord door ruis. Handschetsen 
als oorspronkelijke en blijvende referen
tie. Zonder buitenliggende intelligentie, 
maar met de intelligentie waar die in het 
vroegste stadium hoort: in het menselijke 
hoofd. Ik heb het nog niet eens over 

andere menselijke eigenschappen zoals 
het gevoel. dat in dat hoofd onscheidbaar 
gekoppeld is, en intuitie. 
Een jaar of twaalf geleden wijdde de 
Scientific American een heel nummer 
aan de Personal Computer van de toe
komst. Er was niets meer over dan een 
stevig A4-tje en een pen. Het was mij 
ineens duidelijk: hier hebben we iets zeer 
bruikbaars. Voor veel dingen vinden we 
hier een vereenvoudiging. Maar er is iets 
dat afstoot ... Het wordt ingefluisterd door 
de metafoor van potlood en papier. In die 
volgorde! Niet papier en potlood. Zoals 
A4-computervlakje en muispen. Het 
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wrevelige zit hem in de imitatie van iets 
dat superieur is, zodat een surrogaat ont
staat. Voor een enkel ding is deze 
droomcomputer een surrogaat: voor juist 
datgene, waarnaar hij verwijst - het pot
lood en papier! De intelligentie ligt onder 
het tekenvlak, niet erboven. En bij het 
vroege ontwerpen wil ik de intelligentie 
erboven. Niets, niet eens een herinne
ring, eronder. Ik als mens refereer. Ik ben 
eigenwijs. Het is nodig. Geautomatiseerd 
tekenen (of noem het hoe je wilt) bestaat 
slechts bij de gratie van menselijke 
eigenschappen. Vertroebeling loert. Juist 
van de kant van alle niet-rasontwerpers -

en dat is de grote meerderheid. Die 
meerderheid wordt gevonden onder 
software-ontwikkelaars, onder trend
volgers en onder Descartes'en. Intuïtie 
spiritualiteit, serendipiteit (ontdekken, 
door combinatie van intelligentie en 
toevalligheid) en emotie zijn menselijk, 
vluchtig en machtig. Zij bepalen de refE 
rent ie. 
In 1994 promoveerde ik op een patro
nenmodellerend computerprogramma. 
was dagelijks vele uren aan het compu 
teren op allerlei nivo's. Wat een rijkdorr 
wat een ongekende handigheid en reik· 
wijdte! Maar het is mij al leen maar duid 
!ijker geworden: gebruik een computer 
toch pas, als hij op je wensenlijstje staé 
omdat je er een specifiek resultaat mee 
wilt maken. Ikzelf heb slechts onhandig 
heid, nukkigheid, afstandelijkheid, on
mogelijkheid en traagheid ondervonden 
bij computergebruik in de vroegste fase 
in het ontwerpproces. Zelfs al ontstaat • 
op dit moment vroege modelleersoftwal 
dan nog zul je die altijd ergens aan spi! 
gelen. Aan pure, ondeelbare menselijk€ 
vermogens. Immers, de onomschrijfbar• 
wendbaarheid van de menselijke geest 
blijft voorschrijver en kan per definitie n 
worden vervangen. 



visuele kracht 
Het genereren van fantasieën en ideeën 
vindt plaats in ons hoofd. De complexiteit 
van de virtuele beelden in onze herse
nen, met name de capaciteit per tijds
eenheid, is beperkt. Dit contrasteert met 
de complexiteit en de snelheid, waarmee 
wij visuele beelden van buiten kunnen 
waarnemen en verwerken. Denk aan het 
fietsen door de stad. Voor een computer 
miljarden harde beelden, maar voor de 
hersenen een speeltje. Denk aan het 
rijden langs een bananenplantage. Voor 
een computer massaal scannen, maar 
voor de hersenen patroonherkenning. De 
ogen springen van tros naar tros. De 
hersenen blijken sterk op visuele prikkels 
te zijn ingericht. 
Bij Oplossend Schetsen kunnen we op 
een unieke manier gebruikmaken van de 
combinatie 'visualiteit-fantasie' . Door een 
idee op papier neer te slaan kunnen we 
ons beperkte geheugen verlengen en 
vergroten. Het idee kan gecompliceerder 
worden. Na terugkoppeling (het beschou
wen van de eigen schets) wordt de 

schets aangepast. Hij wordt niet alleen 
veranderd, maar ook uitgebreid. Het plei
dooi voor Oplossend Schetsen heeft 
vooral hier zijn basis. Wie of wat doet de 
feedback? Er zijn twee mogelijkheden. 
Als de computer zelf terugkoppelt en 
genereert, dan heb je een ontwerpgene
rator. Wat daar op een door mensen 
bepaald moment uit voortkomt wordt 
beoordeeld door mensen. Als de mens 
terugkoppelt en de computer schets
medium is, kun je twisten over bijvoor
beeld comfort, wendbaarheid en per
soonlijke voorkeur. Als de mens terug
koppelt op handmatige schetsjes, dan is 
hij minimaal afhankelijk van een omge
ving, van een apparaat, van een pro
grammeur. Handschetsjes zijn ook geen 
surrogaat of vervanging van iets anders, 
dat gecompliceerder óf eenvoudiger is. 
Tenslotte, samen met het derde onder
deel (naast ideeënbron en visuele waar
nemer), de allomotoriek, de spieren en 
zenuwen van het tekenapparaat aan het 
lichaam, ontstaat de machtigst denkbare 
ontwerpgenerator. Imitaties zijn surrogaat. 
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communicatie 
Zoals aangeduid kan elke vorm van 
tekenen gekarakteriseerd worden als 
een vorm van communiceren. Het gaat 
om visueel communiceren , waarbij men
sen boodschappen zenden door het 
overbrengen van beelden op mensen. 
Hierin wordt niet begrepen: dramatische 
expressie door gebaren of gezichtsuit
drukkingen. 
Voorbeelden van visuele communicatie 
zijn: 
(tussen mensen) 

(tussen mensen en 
medium) 

iemand stuurt 
iemand een 
ansichtkaart. 
iemand kijkt TV, 
iemand tekent een 
huis. 

(binnen de hersenen) iemand heeft een 
boterbloem in ge
dachten. 

Als we communiceren zien als relatie
maken tussen een zender en een ont
vanger, kunnen we de tekening beschou
wen als de drager van een boodschap. 
Een tekening op papier, maar ook een 
bewegende wijsvinger in de lucht en een 
bestand op diskette kan een boodschap 
bevatten. Door te tekenen bO•)ts je vaak 
ruimtelijkheid na. De ene keer interactief, 
met jezelf of een ander, de andere keer 
illustratief, om iets eenzijdig mee te 
delen. 
Nu kunnen we elke vorm van tekenen 
ordenen in een lijstje met afnemende 
individualiteit en tevens toenemende 
normering. Merk op dat ontwerpend 
schetsen (bij synthese, bij creatieve pro
cessen in ons hoofd) en documenterend 
schetsen (bij analyse, bij op papier neer
slaan van iets bestaands) elkaar voort
durend afwisselen en dat op elk nivo 

Oplossend Schetsen en Informatie-/Communicatie-Technologie 

• vroege ontwerpschets 
ten behoeve van probleemoplossing, 
niet bestemd voor anderen, persoonlijk, 
met maximale bewegingsvrijheid. 

• uitbeeldende schets 
bij directe uitleg aan anderen van een 
gedachte, bij overbrenging van een 
mentale voorstelling. 

• presentatietekening 
bestemd voor een specifieke doel
groep, in persoonlijke stijl , eventueel 
nostalgisch naar ambachtelijkheid, ver
trouwenwekkend (bij anderen achter
dochtwekkend) door zichtbaarheid van 
gevoel en intuïtie. 

• goedkeuringstekening 
bestemd voor een overheidsinstantie, 
matig genormeerd. 

• technische tekening 
bestemd voor specialisten, streng 
genormeerd. 

Naar mijn mening kan de computer effe 
tiever worden ingezet bij toenemende 
normering. En op deze plaats breek ik 
een lans voor allerlei andere media dan 
de handkrabbel, de handpresentatie
tekening en de computer. Oe tastbare 
materialen zijn onvervangbaar: modelle~ 

klei , polystyreen , balsahout, lijm, karton 
ijzerdraad. Meestal wordt een model 
gemaakt door toevoegen van delen aan 
iets; dit is te vergelijken met boetseren, 
stapelen en overbruggen. Soms wordt 
materiaal weggenomen uit een geheel E 

dat is vergelijkbaar met (beeld)houwen. 
Maar altijd ben je met de tastbare reali!E 
aan de gang. Modelleren met materialel 
is vaak nog directer dan tekenen. Teke
nen is daarentegen gelegenheid-onafha 
keiijker en dus flexibeler. Je gebruikt 
modellen om zelf een vondst beter te 
kunnen beoordelen of om een voorlopig 
of definitief ontwerp aan anderen te 
tonen. Met de computer simuleer je tekE 
nen, of directer, toevoegen en hakken. 



methode 
We beschouwen nu Oplossend Schetsen 
als onderdeel van Architectonisch 
Ontwerpen binnen Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit. De eindtermen 
van elke universitaire studie zijn ge
baseerd op inlegratiet en creatief 
denken. De eindtermen van elke differen
tiatie binnen de faculteit Bouwkunde zijn 
afgeleid van (steden)bouwkundige plan
nen voor objecten. De eindtermen van 
Architectonisch Ontwerpen zijn toege
spitst op originaliteit tijdens het ontwerp
proces. Om twee redenen ligt het voor 
de hand, in het eerste jaar maar ook in 
de hele verdere studie, Oplossend 
Schetsen binnen het atelier (en niet er-

buiten, als een exotische liefhebberij) 
aan te bieden. 
Ten eerste: het gaat niet zozeer om het 
toepassen van geoefende technieken, 
danwel om een houding en het praelise
ren tijdens de algemene ontplooiing. Het 
is dus noodzakelijk, dat elke studiebege
leider hierin werkzaam wordt. De student 
merkt niets afzonderlijks op. Niet hij of zij 
is in dezen de eerste cursist, maar de 
begeleider. Vóór en ook gedurende het 
studiejaar is verversing, bijtanken, 
gewenst. Het gaat daarbij meer om het 
invoeren en fris houden van een attitude 
dan over het werkelijk aanteren van 
trucjes. 

Ten tweede, in de traditie van het pro
bleemgestuurd en probleemstellend 
onderwijs ontstaat het belang van alle 
disciplines in de voorbereiding (waar
onder het ontwerpen van een plan) van 
een gebouw. Bij binnenkomende studen
ten is de kennis in de meeste disciplines 
nihil. Flinterdun is de kennis in die disci
plines tijdens de eerste projecten. Niet 
langer is het oude onderwijs bruikbaar: 
men motiveert studenten niet door eerst 
brokken te tonen, die uit te diepen en ze 
vervolgens toe te passen in een inte
gratie. Het is omgekeerd: eerst is er het 
geheel, oppervlakkig, met een alsmaar 
toenemende behoefte aan verdieping per 
discipline. 
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Over 3 eigenaardige gebouwen (V) 
Lex Kerssemakers 
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Voor Lex 
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Een lkonenweg 

Quo vadis? 

The six-lobed centre of 
the maze containing a 
model of the holy city, 
the New Jerusalem. 



EEN IKONENWEG 
OF 

DE GEWAARWORDING VAN HET TORSO DER VERLICHTING 

ONDER ANDERE IN ARCHITECTONISCHE MANIFESTATIES 

Peter Schmid (Prakash) 

.. Laf3 die Moleküle rasen. 

was sie auch zusammenknobeln! 
La/3 das tüfteln, Jafl das Hobeln, 

Heilig halte die Ekstasenl'' 

(Christiall Morgenstem) 

Op een bepaald ogenblik - hoeveel tijd dat dan ook in beslag zou nemen - is 't dan zover. De weg 
schijnt te beginnen. De weg, die al aangelegd was- een pad, waarop te lopen valt en nu: de 
bewuste of ook onbewuste beslissing toch maar aan te vangen met het belopen van die weg. Of 
moet de weg - door het onbekende - misschien pas komen door- in welke richting dan ook - zelf 
voortgestuwd of gestuurd worden? Maar ook op reeds aangelegde wegen kan sturing voorkomen. 
Het spannendste echter blijft: bewust de ongebaande weg te gaan, steeds weer weg te gaan. 
Bij nader inzien wisselen de "wegomstandigheden" nogal, en vooral ook het willen en kunnen, het 
moeten of mogen is aan onbekende, soms tot vaak schommelende stemmingen onderhevig. 
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1 
DE SPIEGEL 

In versehsllende variaties wordt aflang verteld dat de oeroude. overgrote, gave spiegelood-door onachtzaamheid (of boosheid?)- in 

onlelbaar vele scl'16rven brak. 

Maar ook in de allerkleinste spiegelscherf- wonder genoeg, of misschien helemaat geen wonder- weerspiegelt zich IJet '1egenover". 

(anonymus) 

"Afhankelijk van het Jicht, het materiaal en de vorm, alsmede het feit dat hij, mogelijk door 
condens, min of meer beslagen is, kan een spiegel de meest voortreffelijke en echt werkende 
beelden opleveren, maar ook het onherkenbare, verkleurde, vertekende en in mist gehulde" 
Zegt hij - belerend - tegen zijn partner, waarop zij onbekommerd reageert: 
"Jij vindt altijd wel weer ergens een geschikte spiegel, als je die nodig hebt en er naar uitkijkt" . 
Hun voeten laten "prints", of beter gezegd sporen in het zand achter, in het zand langs de oever 
van het in windstilte liggende, gladde, zilveren meer, waarin zich het met sneeuw bedekte 
gebergte - fascinerend - weerspiegelt, en de tenten van de nomaden eveneens. 
Tegen zonsondergang komt een hevige wind op. De nomaden sluiten hun tenten. Het spiegelbeeld 
in of op het meer is plotseling verdwenen . Ook weerkaatst 't geen warmte meer- het meer. De 
voetsporen worden in de wind uitgewist. De wolkenformaties, in volle vaart, doen aan allerlei 
wild galopperende kuddes denken. 
"De geesten razen door het firmament" 
Zegt zij - met verheven stem én met wat humor - tegelijkertijd. 
"Als wij maar droog thuiskomen". 
Is zijn antwoord. 

Ach ja, "thuiskomen", en ook nog "droog". Ja, fijn . In het "lachkabiner , met al die concave en 
convexe spiegels, met bobbelige en soms zelfs blinde oppervlakken , is 't toch niet altijd om te 
lachen. Nee, soms zelfs om te huilen. Als je merkt wat je daar aan vreselijks kunt zien. Maar 
gelukkig zie je daar ook weer aanzienlijk betere gezichten. Glimlach dan maar! 
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2 
HET LABYRINT 

. . these tunctions can be briefly mentionad: - the geometry ;tself as described. H opens interesting possibilities of calculating by computer a 
s;,nile or parabie olthe pattem ollife:- the (traditional) use throughout the centuries lor verious initiations in different ways; - t!Je symbolic/ 

magie al function. meaningful tor freemasons and ot11er (secret) broth6r- or sisterhoods: - the tunetion of a magie or spiritual game: - the 

walking sirveture lor concentrstion. meditation. contemp/ation . .. : - a pattem lOl dancing with t11e purpost:t of accumuleting v#al enerpies in 
the dancer. as used by the gipsies: - a focus of geomantic and radiestiJetic power. to ereale a special field of harmony". 

~In the revelation of John. chapter 2. 1sr to 2'1'". the author macJe a ··preconstruction" of his Holy City. withall the gems. precious s1ones. 
pearls. gold and light witllin the squareshaped base and city wa/I. He nee I he whole lorest or the w/Jole path througiJ the labyánth will lead 

to this image of a (or the} real city of I he future. where earlh and sky will be in harmony with each oihe('. 

(Peter $chmid in Caerdroia. S ixteen, January 1985} 

Inmiddels staan er tal van boeken vol met allerlei typen van labyrinten. Er was al de een of andere 
tentoonstelling over dit fenomeen te bewonderen. Er worden- weer - meer en meer labyrinten, 
overal ter wereld -aangelegd of zelfs driedimensionaal gebouwd -ter lering en vermaak, zoals al 
eens op een internationaal labyrintcongres te vernemen was. Met behulp van de wiskunde kunnen 
veel wetmatigheden van labyrinten blootgelegd worden. De laatste jaren maakt men ook vaak 
gebruik van een labyrintlijn voor een logo. Kortom, een herontdekte ikoon, die in toenemende 
mate ook op het electronische net of web - op zich labyrinten - aan te treffen is. 

"Geen "wayfinding", hoe geraffineerd dan ook, helpt ons echter bij het bewandelen van het eigen 
labyrint", zo spreekt de meester betekenisvol tot de leerlingen, "en 'I is nog zeer de vraag of wij in 
een labyrint terecht zijn gekomen, waarin wij gestaag voortschrijdend eens het doel - misschien 
het midden- zullen bereiken, of in een doolhof zonder orde of regelmaat , waarin noch richting 
noch een midden bestaat, en waar je nooit meer uit kunt komen", vervolgt de meester zijn nogal 
duister betoog. 
Daar steekt een leerling de vinger op. 
"Jaa?!", nodigt de meester de leerling uit en deze vraagt: "Is het niet veel belangrijker dan over de 
hoedanigheid van doolhof of labyrint te piekeren, gewaar te worden hoe wij ons voelen en willen 
gaan? Ik bedoel, hoe ik mij voel en hoe ik ga .. ?" De wandeling door de jungle is avontuurlijk, 
maar wordt soms onderbroken door hele stukken woestijn, en ook door weinig en in 't geheel niet 
opwindende passages. De verschillende leerlingen ervaren dit, naarmate van hun constitutie en 
conditie, nogal verschillend. 
De meester beantwoordt de net gestelde vraag met zwijgen. Een van de leerlingen vraagt zich 
innerlijk af waarvan het labyrint of de doolhof dan wel een afspiegeling zou kunnen zijn. 
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PalmstrOm denkt sich Oieses aus: 

Ein quadratisch Bühnenhaus. 

Mil (v. Korf begreilt es l<aum) 

drehbarem Zuschauerraum. 

Viermal wechselt Dichters ltVeft. 
viermal wirst du umgestefft. 

A ut vier Bühnen tiet und breit 
schaust du basse VVirl<lichkeit. 

Denn in dieser Quadratur, 
wo pro Jahr ein Drama nur, 

Wrd natürfich jeder Aki 

höchst veristisch angepeckt. 

Mauern siehst du da von Stein, 

Bäche murmeln quik und rein. 

Erdreich n·echst du schlecht und recht, 
Gras und Baum b/ühn wurzelecht. 

Alles steht hier tür ein Jahr 
und ist deshelb wirl<lich wahr. -

Palmstr6m macht sich ein Model/: 
formt aus Rauschgold einen Quell 

Und aus SchJJchtelchiJn ein Dort .. 
und verehrl das Ganze Korf. 

3 
DE ARCHITECTUUR 

THEATER 

111 

DAS GRAMMOPHON 

D&r Teute/ kam hinaut zu Gott 
und brachte ihm sein Grammophen 

und sprach zu ihm, nicht ohne Spott: 
"Hier bring ich dirder Sphären Ton. " 

Der Herr behorchte das G9quiek 
urld schien im Augenb/ick erbaut: 
Es ward türwahr die 'J\Ielt-Musik 

vor seinen Ohr gespenslisch laut. 

Doch kaum er dfeimal sie gehörl. 
da war sie ihm zum Eket sc/Jon. -
und höllwärts warf er, tiet empörl, 

den Satan samt dem Grammophon.. 

(CIJristian Morgenstem). 

Kotf liJIJl dies Problem nicht se hiaten. 

und er lühft sich erst im Halen. 
als er Palmström, voll vom Gei.st, 

Eine Arl von lol/stock weist. 

~siehst du diesen Zollstock", spricht er,
~dieser ZofJstock isl ein Dichter: 

Brich mit Kunst ihn hin und wieder, 
nütze seine vielen Glieder, 

und ein Baum erwilchsl daraus 
und ein Kirchturm und ein Heus 
und ein Fenster und ein Of&n -

eine Sphinx für Philosophen! 
Wolken von besondrer Schwere, 

Schiffe hinten auf d&m Meere. 
Stemenbilder, Alpenketten 

formst du dreus g/eich S•lhouelten, 

kurz. in linearem Risse 
schaffst du jegliche Kulisse. 

'INirk/ichkeit' zwar schaust du nie, 

c:Joch es jauchzt die Phantasie. 
Deine massigen Materien. 

Palrnström, schick sie in die Fen'en.' 

Stan ein Schilkrölplumpes Leben 
fatluns Blitzstrahi-Chiffren geben. -

Ja. tütwahr. gezückt mil Wtz, 
wird dies schwaclle Reis zum Blitz .. 

der, des Dichters Blitz verbündet, 
dessen Wortwelt hinlergründet!~ 

(Christian Morgenstern) 
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De mensheid heeft voor haar doen een nogal rijk palet aan bouwstijlen voortgebracht. Belangrijk 
onder meer voor de leden van de "high society", de "happy few", de "Crème de la crème", die het 
zich kan permitteren een auto naar eigen smaak te kiezen uit een indrukwekkend groot aanbod 
van merken die echter- van een andere kant bekeken -ook weer nauwelijks van elkaar 
verschillen voor wat betreft de functie van voortbeweging. Wel is er een groot verschil ten 
aanzien van de energie, nodig om te rijden. Hoe hoog ook het verbruik, groter nog is de 
"embedded energy" per voertuig, waarvan tientallen tot honderden families in de derde 
wereldlanden zouden kunnen overleven. Niet anders dan met deze mobiele huizen staat 't met het 
dak boven ons hoofd en de wanden om ons heen. met alles erop en eraan, daarvoor en daarna. 
Wat is de waarde van een kunst en architectuur die niet ook een spiegel is van wat de gehele 
cultuur kenmerkt? Heden ten dage in de relatief zo klein geworden wereldcultuur met haar domi
nante wereldproblemen, zoals Jerome Binde en Frederico Major, mede namens de Verenigde 
Naties en UNESCO, pas recentelijk treffend onder onze aandacht hebben gebracht: overleven 
van de gehele mensheid en de wereldvrede. Dit zijn geen idealistische kreten meer, maar bittere 
noodzaken. Of zullen wij het probleem toch maar speels aangaan - bij alle ernst? Zou de bouw
kunst een wegwijzer uit de doolhof mogen zijn of worden? 
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"alles en iedereen is jouw guru" 
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4 
JULLIE EN/OF IK 

·was du ererbl von deinen Vljtem. 
erwirb es. um es zu bes#zen ... 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

"Doorgaan, doorgaan, doorgaan .. . ! of toch even blijven stilstaan, even stil staan, stil staan, 
voortaan?" 

Ben ik nu uit een droom ontwaakt, om de werkelijkheid gewaar te worden? Of begint, na de harde 
beproevingen van het concrete bestaan ondergaan te hebben, nu een droom? 

Of wij de architectuur van de natuur, van het onmetelijke universum via de voor ons meer 
behapbare schaal op onze planeet tot het allerallerkleinste bewonderen- wakend of dromend, 
apollinisch of dyonisisch - ... voor wie is dit niet zo enorm en immens dat er eigenlijk geen 
woorden zijn om het te beschrijven? In de kunsten noch in de wetenschappen -voortgebracht 
gedurende een lange, of vele lange ontwikkelingen -zijn wij in staat recht te doen aan wat wij 
alleen maar kunnen vermoeden - qua kwaliteit én kwantiteit. 

Daarbinnen worstel je soms, met je ziel onder de arm, het kleine ik geconfronteerd met het 
gezelschap, slechts zelden met een gemeenschap. 
Wat zouden wij doen als er geen creativiteit was, geen poëzie, geen muziek? Wie heeft dit alles 
uitgevonden en beschikbaar gesteld? Wellicht iedereen die creatief, poëtisch, musisch-muzikaal 
aan 't werk gaat of juist niet werkt - in welk métier dan ook. 

De spanningen lopen op. Desalniettemin, "figure" en "background" hebben elkaar nodig. Het 
"theater" , het toneel wordt verder gespeeld. Je ontmoet hier de karakters, persoonlijkheden, ook 
groepen, groeperingen, zelfs de massa, soms blind bewegend zo niet stormend, en dan weer 
slapend. 

Hier staan wij even binnen de architectuur van de natuur- het sociale en door de mens gemaakte
ingesloten en daarbuiten ... ? 
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5 
DE VERLICHTE 

·want de geest is rusteloos, wOBiig, koppig en zeer sterk ,o Krsna, 

en hem bedwingen lijkt mij moeilijker dan het bedwingen van de wind." 

{Bhagavadgita Vl. 34) 

~Kun je dit .. niet in praktijk brengen. houd je dan bezig m8l het verwerven van kennis. 

Beter dan kennisvetWerving echter is meditatie en beter dan meditatie is afzien van de vruchten van alle arbeid, 
want door hieTVBn af te zien kan men zich gemoedsrust verwerven. " 

(Bhagavadgita XII. 12} 

't Kan nogal verschillend zijn. Bijvoorbeeld, je ontmoet Hem- of Haar(?)- of Het in een "Nis", 
inderdaad mooi verlicht. Zou dit nu een handje kunnen helpen? Een hint in het manuele voor het 
goede gedrag op de reis door het universum? 
't Zal toch niet voor niets geweest zijn, de vele pogingen en inspanningen, en soms- bij wijze van 
spreken - de adempauzes, de scheppende stiltes voor nieuwe stormen tussen Storm en Drang en 
de Wijsheid van de Glimlach. 

•Eines nur ist Gliick hiniedan, 
Eins - des fnnem stiller Frieden. 

und die schuldbefreite Brust. ~ 

(Franz Gril/parzer) 

't Is, zonder te zijn, 't straalt zonder te (ver)stralen. 't Is Verlicht zonder te lichten. 
Meestal en voor de meesten onherkenbaar - hier op de weg. 
De spiegel, het labyrint, de architectuur, het jullie en zelfs het ik zijn allemaal losgelaten. 
Losgelaten is het verleden, de toekomst, de tijd, de vorm, de ruimte, de stof. Nu pas is alles -en 
permanent- aanwezig. 

DE VREDE VAN DAO 

\Ma zich een hel grola Oerbeeld (DAO) houdt. 
de wereld wordt hem I08vertrouwd. 

Zij (de wereld) stroomt zonder hinder 
en zal vrede. ewnwicht en liefde vinden. 

Bied muziek, vennaak en snoepgoed aan 
en reizigers stoppen. 

Maar wie DAO wil proeven . 

Het is zonder smaak. 
~ Hel wil zien . 

Het is onzichtbaar. 
Wte het wil beluisteren . 

Het is onhoorbaar. 

Maar in gebruik 
/s het onuitptAteliJk.. 

(Laotse) 

• met ~dit .. is "Het Bev.-..tstzijn" bedoeld. (Aanmerking door de autets). 

Een lkonenweg 
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Ook een ikonenweg schijnt of lijkt tot een einde te komen. Maar het is mogelijk de weg steeds 
weer opnieuw te gaan. Soms moeilijk, maar lang niet altijd. Geen weg zal precies de andere zijn. 
Je komt steeds meer en meer "platitudes" tegen, totdat er achter de een of andere van deze 
algemeenheden die diepte ontdekt wordt die zonder grond is. 
Hoe mooi toch op en neer te gaan, de dans te dansen met de begoochelingen van allerlei 
manifestaties, en toch het evenwicht niet te verliezen . 
Een kompas zou wellicht soms een nuttige sleutel kunnen zijn om de weg te kunnen vinden tussen 
alle fragmenten, de beelden in de scherven van de spiegel, zolang er niet doorheen te kijken valt. 

WAT 
WANNEER alles WAAR 

nu 

I 
hier 

~ / 
IETS 
en 

HOE / 

NIETS~ 

I 
WAAROM 

adequaat daarom 

jij 
WIE 
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GEWNENOKI NEE 
OF 

HET VERHAAL VAN EEN WANDELING 

PETER SCHMID 
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Overgenomen uit het Atelierboek 
(tweede trimester) voor het eerstejaars 
projectwerk aan de Bouwkundefaculteit 
van de TUE. 

Theezetten 

Over het ontwerpen als enigszins ratio
neel te organiseren proces van pro
bleemoplossen is in het atelierboek van 
het eerste trimester al het een en ander 
naar voren gebracht. Organiseren, ana
lyseren en definiëren zijn echter één kant 
van het ontwerpen, 'n kant die ik overi
gens zeker niet zou willen bagatelliseren: 
ordelijk en systematisch denken is ook bij 
het ontwerpen onmisbaar. Er zit echter 
een aspect aan het ontwerpen dat moei
lijk onder controle te krijgen is en dat te 
maken heeft met het probleem dat er 
zich bij ontwerpen eigenlijk dikwijls hele
maal geen probleem voordoet. 
Hoe moet je je dat voorstellen? 
Het tot stand brengen van een product is 
in veel gevallen te herleiden tot een 
reeks handelingen die min of meer op 
routine gebaseerd zijn. Als je thee zegt 
weet je precies waar het naar toe gaat 
(calamiteiten daargelaten). 
Heel veel dingen in het bouwvak zijn te 
herleiden tot de karakteristiek van het 
theezetten: je begint ergens en je weet 

Ontwerpen: geen probleem* 

vrij precies waar je uit zult komen en als 
jij het niet weet dan de docent, de op
drachtgever of de aannemer wel. 
Bij ontwerpen gaat het echter om het tot 
stand brengen van iets dat je vooraf niet 
kent; er is niet 'n letterlijk voorbeeld voor
handen. 
Je weet wel zo ongeveer waar het pro
duct aan zou moeten voldoen, maar dat 
eisenpakket bevat dikwijls tegenstrijdig
heden 
- een sterke constructie, maar er mag 

nauwelijks materiaal gebruikt worden; 
- een groot volume, maar dat mag niet 

opvallen; 
- veel zoninstraling, maar zonder te 

grote warmtebelasting en overbelich
ting. 

Dit geeft al aan dat een stap-voor-stap
methode volgens de logica niet het alles
omvattende panacee zal leveren. 
Het in eerste instantie logischerwijze 
onmogelijke zal hoe dan ook toch bereikt 
moeten worden. 
En daarbij gaat het, zoals gezegd, om 
iets dat nog niet gekend wordt. 
Een 'echt' ontwerp is dus altijd iets met 

Lex Kerssemakers 

een bepaalde nieuwswaarde. 
Sommige mensen vinden om die reden 
ontwerpen onzin: alles is er immers al, 
waarom nu zo nodig weer iets nieuws 
bedenken; zorg nu eerst maar eens dat 
je wat er al is onder controle krijgt! 
Toch blijken velen met een onuitroeibaar 
verlangen naar het nieuwe behept te zijn. 
De plaats die zowel de media als het 
reizen in de huidige cultuur innemen 
moge hiervan getuigen. 
Of dat verlangen nu terecht is of niet, het 
vormt een sterke drijfveer voor het 
handelen, het is een realiteit die het 
leven van alledag beheerst. 
Binnen het bouwvak gaat het daarbij om 
meer dan het geval van de opdracht
gever die een ander huis of gebouw wil 
dan respectievelijk de buurman of de 
concurrent. Ook bouwfysica, uitvoerings
techniek en constructief ontwerpen zijn 
gebieden waar de honger naar gezichts
punten en producten met nieuwswaarde 
zeker niet minder is. Let maar eens op 
hoe bij het presenteren van visies of ont
werpen uit die wereld het nieuwe ("eigen
tijdse") wordt benadrukt. 

Ontwerpen: geen probleem 
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De kunst van kunst 

Bovenstaande inleiding roept mogelijk de 
vraag op hoe kom je tot dat nieuwe als 
de rationele, meer probleemoplossende 
benadering op zichzelf kennelijk niet toe
reikend is om tot een bevredigend resul-

122 laat te komen? 
Een gebied waar veel geëxperimenteerd 
is met het op het spoor komen van 
nieuwe ideeën en beelden is de wereld 
van de kunst. Op dit terrein lijken de 

Ontwerpen: geen probleem 

kunsten een soort voorbeeldfunctie in de 
cultuur als geheel te vervullen. 
\1\1.:11 daarbij sterk naar voren komt is de 
overtuiging dat dat nieuwe in de subjec
tieve uiteenzetting met de werkelijkheid 
naar boven moet worden gehaald. Het je 
op een persoonlijke manier verbinden 
met de werkelijkheid (engagement) is 
cruciaal. 
leder mens heeft het in zich om op een 
oorspronkelijke manier naar de dingen te 
kijken en ermee om te gaan; de meer 
objectieve ontwerpmethoden vormen 

daarop geen uitzondering. Objectieve 
ontwerpbenaderingen zullen moeten 
worden gesubjectiveerd, iets dat soms 
alleen lukt door ze eerst te verwerpen 
om ze daarna vanuit eigen inzichten 
opnieuw te ontdekken. 
Dit is iets dat niet door middel van een
duidige regels te leren is. Er moeten 
allerlei dingen uitgeprobeerd worden en 
het risico van mislukken mag daarbij niet 
worden vermeden. 
Het uitproberen beweegt zich tussen 
waarnemen en maken. Enerzijds: "\1\1.:11 

hebben anderen vóór mij reeds gezegd 
en gedaan?", anderzijds: "\1\1.:11 komt er t 
mijzelf naar boven als ik (niet gehinderd 
door gedachten) aan het schrijven, teke 
nen en modelleren ga?" Soms genereer 
je gedachten of dingen waarnaar je hele 
maal niet op zoek was (de ongezochte 
vondst) maar die bijvoorbeeld wel een 
nieuwe kijk op het vraagstuk ten gevolg< 
kunnen hebben. Dan wordt ontwerpen 
ineens heel opwindend; het intensiveert 
je levensgevoel. 



ierinneringsarbeid 

-iet lopende onderwijsprogramma van de 
'aculteit laat nauwelijks activiteiten zien 
jie er expliciet op gericht zijn om het 
omgaan met "de stof' te intensiveren en 
creatiever te maken, om zodoende op 
indirecte wijze een bijdrage aan het ont
werpen te leveren. Al de op dit gebied 
'denkbare activiteiten worden samenge
vat in het fenomeen atelier-/projectwerk. 
Het hangt van de begeleider af in hoe
verre de student, bijvoorbeeld door 
middel van deeloefeningen, tot dat 
grensverleggende, geëngageerde ont
werpen wordt aangezet. 

Een aantal mogelijke (deel-)activiteiten 
I zou ik hier naar voren willen brengen. 

- Handtekenen: naast het waarnemings
tekenen zou er ook aan "oplossend 
schetsen" (Frank van der Linden) 

moeten worden gedaan: al tekenend 
worden (persoonlijke) gedachten en 
beelden opgediept en zichtbaar 
gemaakt. 

- Schrijven: naast het beschrijvend schrij
ven zou ook het gedachten-genererend 
schrijven moeten worden beoefend. 
Kennis kan daardoor iets worden dat je 
als het ware zelf ontdekt hebt. 

-~: naast het analytisch. begrijpend 
lezen, het lezen van datgene wat zich 
tussen de regels bevindt. Poëzie nodigt 
uit tot een dergelijke manier van lezen. 
Tekenen. lezen en schrijven zoals hier
boven bedoeld kunnen ingezet worden 
voor zogenaamde herinneringsarbeid: 
het opdiepen van datgene wat (diep) in 
je geheugen/onderbewuste is opge
slagen en dat dikwijls persoonlijk en 
uniek materiaal bevat. 

Bij ontwerpen wordt dikwijls gesproken 
over de fase van de synthese. Het analy
seren gaat daaraan vooraf: de aspecten 
waaraan het ontwerp zal moeten voldoen 
worden daarbij onder de loep genomen 
en op deelgebieden wordt naar mogelijke 
antwoorden gezocht. 
Die synthese is niet een logische en 
vanzelfsprekende stap, volgend op de 
analyse. Er moet als het ware iets van 
buitenaf worden toegevoegd (zoals een 
zoutkristal in een verzadigde oplossing), 
wil het ontwerp daadwerkelijk kunnen uit
kristalliseren. Bij architectonische ont
werpen wordt dat "zoutkristal" aangeduid 
met de term ~· Dat concept moet 
op de een of andere manier uit die hele 
smeltkroes van gedachten en beelden 
(zowel feitelijke als persoonlijke) komen 
bovendrijven; dus dat eerder genoemde 
"vanbuitenaf' is maar schijnbaar; er zou 
mee kunnen worden aangegeven dat het 

niet een van de reeds aanwezige ingre
diënten is die (plotseling) een hoofdrol 
krijgt, maar dat het om een ordenings
principe gaat dat de onderdelen in hun 
eigen waarde laat. Die conceptuele fase 
heeft een hoop irrationaliteit in zich: toe
val (het je komen toevallen), intUitie, 
tegendraadsheid etc. spelen een rol. 
Maar wat zeker is: er moet ergens uit 
geput worden; van inspiratie als een 
vonk uit het niets is geen sprake. Alles 
komt (gewoon) uit een reservoir (ge
heugen. herinnering, onderbewustzijn) 
dat, wil het werkzaam zijn en blijven, 
zowel toegankelijk als gevuld moet zijn. 
Dus: TEKEN, LEES en SCHRIJF dat het 
een aard heeft 

september '95 
Lex Kerssemakers 
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