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Figuur 1

Van teken naar tempel uit Louis Hellman, architecture for beginners

Figuur 2

Festival, sliding

Figuur 3

Irritations, sliding
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Het Uur
Ooit was er een tijd waarin het uur nog niet geslagen had.
Het uur van de literatuur, van de architectuur, zelfs niet van de sculptuur.
Toen was het vuur de bron voor het bestaan.
Zonder vuur was het leven moeizaam. 
Het volk zocht vuur, veroverde het op de natuur of stal het van andere volken. 
Tot dat als door een schitterend ongeluk 
de ontdekking werd gedaan dat vuur kan worden gemaakt.
Dat scheelde veel tijd.
Tijd die werd besteed aan zaken die daarvoor weinig aandacht kregen.
De eerste tekens, de eerste beelden, de eerste begrippen.
Het uur van de cultuur diende zich aan.

Zo begon ik aan de inaugurele rede. En nu na zoveel tijd gebruik ik dit nogmaals. In de tekst ligt

de intrinsieke kracht van wat mensen (ver)maakt: verbeelding. 

Een eenvoudig woord met grote betekenis. Volgens sommigen het werkelijke verschil tussen

dieren en mensen: dieren kennen geen verbeelding. Ik weet niet of dat zo is, maar het is een

bijzondere gedachte. De voorstelling van wat er (nog) niet is. De architect en hoogleraar Jaap

Bakema sprak over het station in de mist. De ontwerptrein kan langs vele stations worden

gevolgd, maar ergens in het traject verdwijnt hij uit beeld. Een ingeving, een irritatie, een

moment suprême. Iets dat je wilt begrijpen en zou willen overdragen. Ontwerpers, zeker

beginnende ontwerpers, worstelen met die inspiratie. Hoe verdedig je een idee of concept dat

alles met verbeelding te maken heeft voor een publiek dat zich niet zomaar laat overtuigen.

Naarmate ontwerpers bekender of zelfs beroemder zijn wordt het eenvoudiger. In onze speur-

tocht naar didactisch materiaal voor studenten hebben we taal en rede bij ontwerpers proberen

vast te leggen in korte interviews met bekende architecten in de serie Handtekens. Opvallend

is het gemak waarmee bij een aantal architecten de aanleiding tot de verbeelding wordt onder-

bouwd: ‘ik moest denken aan een kikker’ of ‘het leek net alsof er een kleedje overheen hing’.

Het tegenovergestelde heb ik altijd interessant gevonden: wat vertellen beelden, hoor je

muziek bij beelden, leiden beelden tot verbeelding? Deze beelden noem ik slidings. Het zijn

gestolde momenten in het bestaan van bijzondere recepturen. Ieder jaar ouder en anders, voor

nieuwe gedachten en voor een moment van bezinning. Een mooie illustratie bij inneringen:

daar waar je door ontmoetingen, ervaringen en tijd van doordrongen bent.

Verbeelding
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Figuur 4

Konrad Wachsmann, de eindeloze structuur samengesteld uit knieverbindingen als
speeltuig.

Figuur 5

Jean Englebert, systeem Patze: in de winter worden de ladders vervaardigd, in de lente
worden ze opgebouwd.

Figuur 6

Walter Segal, zelfbouw door standaard materialen in te passen in een post and beam
structure.



5

Het is een vreemde paradox dat ontwerpers nog steeds in de achtertuin van hun
creativiteit proberen de bouwwijze en het product woning nieuw leven in te blazen. 
Als proefexemplaren van een onmogelijke toekomende tijd levert dat wonderlijke
woningen op. 
Meestal wordt het wonen zelf in de voorstellen betrokken. 
Met andere woorden: het lijkt erop dat het er niet alleen om gaat de productie van het
gangbare product te stroomlijnen en te verbeteren, maar uitgaande van de te leveren
prestatie een totaalconcept te ontwerpen en realiseren. 
Een droom. 
Een droom die in het verleden voor velen overging in een nachtmerrie. Knarsetandend
failliet. 
Soms worden ze onder de voet gelopen door de geldwolven die aan het gehele
gebeuren willen of wensen te verdienen.
Het is een bijzondere soort.

In mijn speurtocht naar bijzondere bouwwijzen stuitte ik op drie oudere mannen, die elk op

eigen wijze betrokken waren bij een vernieuwing van de productie van de woning(en). Konrad

Wachsmann, de pionier van industrieel bouwen, ontwikkelde in de USA het General Panel

System (the packaged house), Walter Segal, de voorvechter van een leken bouwwijze in

London en Jean Englebert die in de omgeving van Luik bijzondere woningen realiseerde met

een hoog ambachtelijk prefab-gehalte (systeem Patze). Ze hebben alle drie Eindhoven bezocht

en voordrachten gegeven in het midden van de jaren zeventig. Ze waren zeer gemotiveerd en

wars van conventies en tradities. Ze werden uiteraard door de vertegenwoordigers van de

bouwwereld met argwaan en misschien wel enigszins meewarig bekeken en aangehoord. Ze

hebben op mij een grote indruk gemaakt door hun onorthodoxe opvattingen en ontwerpen,

maar vooral ook door hun ongedwongen en open houding naar vooral studenten en andere

belangstellenden. Hun werk is onvergelijkelijk vergelijkbaar. Ieder behoorde tot een eigen cirkel

van mensen die erin geloofden en die bereid waren risico te lopen. Ze stonden erop bij hun

voornaam genoemd te worden. Belangrijk? Ja tekenend, voor de bescheiden maar gedreven

opstelling. Misschien moet ik dat boek nog eens schrijven: Wachsmann, Englebert, Segal. Met

als ondertitel: triggering reasonable architecture. 

For obvious reasons and good memories.

1. Ontmoetingen
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Figuur 7

Frank Lloyd Wright, Falling Water, voor de familie Kaufman, Pennsylvania, USA.

Figuur 8

Ludwig Mies van der Rohe, het Barcelona-paviljoen, origineel in 1929, nu replica.
Doorsnede over de bekende maar slecht begrepen kruiskolom.

Figuur 9

Le Corbusier, in Firminy-Vert, de kathedraal uiteindelijk gebouwd door een team van
slechts 12 man, vier decennia later dan beoogd. Fragment gevel van het woongebouw,
de habitation, de arme pendant van Marseille.
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In het college Inleiding Architectuur worden de big three geïntroduceerd. Frank Lloyd
Wright (FLW), Ludwig Mies van der Rohe (MvdR) en Charles Edouard Jeanneret alias 
Le Corbusier (LC) vormen een bijzondere referentie. Zij spreken zich uit: niet alleen in
architectuur maar ook in geschrift. De standpunten die ze uitdragen in een periode
tussen 19e eeuwse zekerheden en the Modern Movement blijven interessant.

Architecten zijn vaak niet zichtbaar. Lloyd Wright, Mies van der Rohe en Le Corbusier zijn echter

ingekapseld in verschillende documentaires, die duidelijk maken dat vooral ook hun mimiek,

stemgeluid en persoonlijke uitstraling betekenis geven. Le Corbusier (LC) die verhaalt van 

de opbouw van een moderne stad (la ville radieuse) met eenvoudige oriëntaties voor de

woningen. Hoe het landschap vrijgemaakt zou moeten worden door de gebouwen op kolom-

men te zetten (sur pilotis). Een nasale stem van een schoolmeester die de klas onderricht. 

Zijn uitspraken zijn soms karikaturaal en vooral provocerend. Uitspraken die tot verkeerde

interpretaties kunnen leiden. Zo werden we in Delft voorgehouden dat LC voorstond dat

oceaanstomers als voorbeeld moesten dienen voor een betere huisvesting, terwijl hij zelf zegt

dat de vergelijking betrekking heeft op de precisie en de perfectie van zulke goederen in ver-

gelijking met een gebouwd product. 

Frank Lloyd Wright (FLW) was een mid-west native. Zijn architectuur wortelt in eigen Ameri-

kaanse vormen: schuren, lowpitched roofs, carports en ornamentale versterking van het basis-

concept. Hij werd beïnvloed door de Arts en Crafts-beweging. Daarenboven getuigt hij van een

warme belangstelling voor de Japanse cultuur en de wijze waarop daar de relatie met de natuur

wordt verbeeld. Vrouwen spelen een pulserende rol in zijn leven. Van huisvader naar zwalker,

naar weduwnaar, naar atelierhoofd en uiteindelijk gewaardeerd als maatje (lees: De vrouwen).

In de documentaire komt hij in het rechtstreekse interview over als een zelfvoldaan ontwerper:

‘he who could change the nation if he just would have the time for it…….’

Ludwig Mies van der Rohe (MvdR) komt in zijn documentaires sympathiek over. Humoristisch,

anekdotisch met verwijzingen naar gewone dingen en mensen. Hij is via Bauhaus te Weimar en

vervolgens te Dessau, net voor het uitbreken van de nazi-activiteiten, naar de USA vertrokken

om bij het Armour Institute - het latere Illinois Institute of Technology - te worden benoemd. 

In 1937 werd MvdR verwelkomd door FLW en in 1938 geïntroduceerd door FLW voor de School

of Architecture van het Armour Institute: Ladies and gentlemen: I give you my Mies van der

Rohe. You treat him well and love him as I do, he will reward you.

2. Lloyd Wright, Mies 
van der Rohe en Le Corbusier
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Figuur 10

Frank Lloyd Wright, portret door Louis Hellman. 
Centrale ruimte in het Johnson Wax complex in Racine, Wisconsin, USA.

Figuur 11

Ludwig Mies van der Rohe, portret door Louis Hellman. 
Ontwerp voor een huis in Duitsland. Er is veel aan gerefereerd in verband met ‘de stijl’
en uitingen van Theo van Doesburg: geen kamers maar vloeiende ruimten.

Figuur 12

Le Corbusier, portret door Louis Hellman. 
Iets meer dan de helft van de doorsnede over de habitation in Marseille met de
zogenaamde bajonet-appartementen rondom de centrale corridor.
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Wat maakt de architectuur als begrip zo lastig te duiden? Wij spreken het gemakkelijk uit,

zonder de oorspronkelijke betekenis erin te betrekken. Het is de oerkunst van het maken zou je

kunnen zeggen. Maar dan ligt in maken meer besloten dan de handelingen van uitvoering ten

behoeve van het bouwwerk. Ook het scheppen, organiseren en soms financieren wordt eronder

verstaan. Het kan worden uitgelegd in vele disciplines. Architectuur als begrip komt in de

scheikunde, natuurkunde, elektrotechniek, maar ook in de geneeskunde en de muziek voor.

Steeds weer wordt het gebruikt als ordenend, structurerend beginsel voor een compositie, een

patroon, een stelsel, een systeem. 

De architect staat voor maker, tegenwoordig ook voor beleidsmaker, voor organisator, voor

iedereen die geen naam heeft of de eigen naam niet kan dragen.

Vroeger was de architectuur nog te begrijpen en te bevatten. Het was de stoffelijke neerslag die

hoorde bij de hogere lagen van de samenleving. Architectuur als de kunst van het bouwen was

duidelijk. De handboeken van Vitruvius, Alberti, Serlio lagen in heel Europa op de werktafels

van de architecten. Zij ontleenden hun status mede aan de kennis die zij daaruit opdeden en

voortbrachten. 

Naarmate er meer over architectuur wordt gesproken en geschreven, lijkt het begrip zich in het

oorspronkelijk vakgebied te verengen tot beschrijving van verbeelding, vorm en verhouding.

‘Onder architectuur gebouwd’ was niet zo lang geleden een kwaliteitsoordeel dat aan een

bouwwerk werd toegeschreven, maar het betekende meestal niet meer dan dat de officiële

tarieven van de architect waren gedeclareerd. Het gros van de voorraad bouwwerken wordt

ontworpen door personen die geen architect zijn, maar de handelingen wel mogen verrichten

en die hun werk in de ambtelijke kanalen ter goedkeuring kunnen invoeren, zonder zichtbare

beperkingen. In die zin kan iedereen architect zijn, maar zich niet zonder meer zo noemen. Je

zou kunnen zeggen dat de oudste beroepen ter wereld in die zin hun status hebben behouden.

Wat ze gemeen hebben, is het in zwang geraakte werkwoord bedrijven. 

Wat merkwaardig toch dat architecten die het in kleine kring goed doen, daarbuiten verguisd

worden of onbekend zijn, omdat ze niet appelleren aan de smaak van het grote publiek. Die

smaak overigens, laat daar geen misverstand over bestaan, is bekend en staat in elk huis-,

tuin- en keukenblad afgebeeld en komt tegenwoordig voor in tv-programma’s die door natio-

nale coryfeeën worden gevoed. Iedereen 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. 

Architecten worden opgediend als een amuse. 
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Figuur 13

Ludwig Mies van der Rohe, De Neue Nationalgalerie in Berlijn 1968, een half modulair
verschoven raster, volgens Philip Johnson de mooiste relatie tussen kolom en dak ooit.

Figuur 14

Walter Segal, plattegrond op basis van een bandraster waarin de zones voor materiaal
50 mm en ruimte 600 mm werden aangegeven. Een opening is dus 600 of 1250 mm.
Zie afb. 29 op blz. 22.
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Het lijkt een taalkundig spelletje: het verschil tussen roosters en rasters. Maar sinds 
de bouwwijze is gerationaliseerd en niet meer ieder dorp of regio zijn eigen wijze van
bouwen heeft, worden steeds meer bouwdelen op elkaar afgestemd. Zodat ze kunnen
worden uitgewisseld en passen in een rooster als maatstelsel. 
Daarenboven kent de klassieke en tegenwoordige architectuur in voorkomende ge-
vallen een ordening van elementen die zowel op de hoofdlijnen passen als op eigen
lijnen, die het raster van de daarbij behorende elementen ordenen.

Het rooster heeft te maken met de begrenzingen, met de plattegrond die de structuur van het

rooster volgt als leidraad. Roosters zijn veelal gebaseerd op menselijke formaten. De duim, de

voet, het aantal passen (voor vrouwen en mannen verschillend) ze legden een relatie met het

rooster. Een rooster werd ook ingezet om de bouwproducten te organiseren. Een ontwerp-

rooster zou je dat kunnen noemen. Frank Lloyd Wright (FLW) hanteerde vele basic grids als

roosters voor de opbouw en doorwerking van zijn ontwerpen. Mies van der Rohe (MvdR) is

gerijpt door de cultuur van het Noord-Europese stapelbouwen met bakstenen. In latere ont-

werpen van MvdR wordt duidelijk dat de grundriss kan worden doorkruist door een bege-

leidend grid of raster dat de elementen binnen het rooster opnieuw ordent. Dat raster maakt

het mogelijk de details binnen een eigen format te organiseren. Het maakt het mogelijk om het

probleem van de klontering op de kruispunten te vermijden. In gewone termen: iemand die een

tafel timmert zet de poten op de hoeken en als er meer tafels zijn dan vormen de aansluitingen

opeenhopingen van materiaal. Als je de poten verschuift onder het tafelblad (rooster) dan

introduceer je een afspraak in termen die met maten en afmetingen te maken hebben (raster).

Dit is geen uitvinding of bewering van MVDR, maar hij heeft in een tijd van nieuwer bouwen

laten zien dat de opdeling in roosters en rasters tot een heldere boodschap kan leiden. Dat

geldt nu vooral ook voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van verschillende

bouwdelen die voorheen wellicht nodeloos ingewikkeld met elkaar verknoopt waren.

De gebouwen op de TU/e vormen prachtig lesmateriaal voor de bestudering van roosters en

rasters. De Miesiaanse referentie is in de vroegste gebouwen goed zichtbaar en te verklaren.

De stijlen in de gevel volgen de hartmaten van de kolommen niet, ze zijn met een maatsprong

verschoven van het rooster. De maatvoering bij deze gebouwen (scheikunde/bouwkunde,

elektro en hoofdgebouw) is gebaseerd op de standaardmaat van tl-buizen van destijds: 

120 + (2 x 2) = 124 cm. De ‘hart op hart’-maat van de kolommen bedraagt 620 cm. De gevel en

scheidingswanden staan op een raster dat met een vijfde van het rooster van de hoofdmaat is

verschoven: een vijfde modulair.

3. Roosters en rasters
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Figuur 15

Ludwig Mies van der Rohe, Barcelona paviljoen, twee overzichten vanuit de centrale
ontvangstruimte.

Figuur 16

Plattegrond met de waterpartijen, vrijstaande natuurstenen wanden, het kleed en het
beeld van de danseres van Kolbe in de kleine vijver: slechts 12 cm water op zwarte
glazen platen.

Figuur 17

De beklede stalen kruiskolom (zie fig. 8 op blz. 6) en de zichtlijn langs de lange wand
naar de kiosk.
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Het Barcelona-paviljoen was voor mij een mysterie. De Delftse boeken die we be-
studeerden gaven weinig zicht op een van de meest intrigerende bouwwerken. Hoewel
de foto’s steeds weer werden opgenomen in de publicaties leek het geheim steeds
groter te worden. Het paviljoen bestond meer dan vijftig jaar dankzij de foto’s die waren
vastgelegd op fotografische platen als grootse documentatie. En zo ontstond een mythe
over de aard en de kwaliteit van het paviljoen.

Het paviljoen kent drie ‘levensfasen’. De eerste fase betreft de duur van de wereldtentoon-

stelling in Barcelona, zes maanden vanaf 1929. Het paviljoen was zo ontworpen en geconstru-

eerd dat het kon worden ontmanteld en naar Berlijn zou worden getransporteerd. Het werd ook

daadwerkelijk verscheept, maar zoals Mies van der Rohe het zelf vertelt in de documentaire,

het is niet aangekomen. Bizar. Gelet op de hoeveelheid materiaal zou men verwachten dat

tussen Barcelona en Berlijn verschillende bouwsels zouden kunnen zijn opgericht als stal of

tuinhuis of serre, maar er is nooit iets gevonden. 

De tweede fase van het paviljoen wordt gedragen door een fotoserie die in opdracht van Mies

door een Berlijnse fotograaf op glasplaten is vastgelegd. Kenneth Frampton getuigt naar aan-

leiding van die foto’s van een ‘niet in woorden te vatten ambivalentie van de ruimte en de

vormen’. Er is veel gespeculeerd over de vermeende effecten van de spiegelingen die werden

veroorzaakt door de groenglazen wanden in samenhang met de natuurstenen schermen die los

in de ruimte waren geplaatst. In enkele publicaties zijn de foto’s bewerkt zodat de schittering

werd weggepoetst. De grote waterpartij in het voorhof werd ook geretoucheerd, zodat het leek

of het water bewoog. Zo werd voorkomen dat het bouwwerk in het water werd gespiegeld,

omdat dat afbreuk zou doen aan de gewenste horizontaliteit.

De derde fase begint in 1986. Dankzij de inspanning van een groep jonge Catalaanse archi-

tecten wordt een replica van het paviljoen opgericht. De constructie van het paviljoen toont het

tijdelijke karakter. De travertin panelen worden op stalen stijlen bevestigd op de rastermaat

van 102 cm. De koppen van die wanden zijn voorzien van een massief deel. In samenhang met

de positie van de samengestelde en met roestvast staal beklede kolommen levert de compo-

sitie een ogenschijnlijk eenvoudig beeld op. Dat is schijn, de subtiliteit van de maatvoering en

de detaillering vragen om blijvende aandacht en bestudering, zoals de documentaire van

Neumann laat zien. De videostills zijn ontleend aan die documentaire.

Historisch en hilarisch zijn de woorden van Mies toen hij gevraagd werd het Duitse paviljoen 

te ontwerpen: ‘I asked them what do you mean by a pavilion? They said we have the money,

you can build it but please not too much glass….’

4. Barcelona-paviljoen
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Figuur 18

De officiële opening door de koning en koningin; gezelschap staat bij de kleine vijver
(videostill).

Figuur 19

De belangstelling bij de opening was enorm (videostill).
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Statement over (hedendaagse) architectuur

Statement over architectuur door Mies van der Rohe:

Mijn bewuste professionele loopbaan begon ongeveer in 1910. De Jugendstil beweging was

voorbij. In de representatieve architectuur was de invloed van Palladio of Schinkel merkbaar.

Tot de werkelijk grote prestaties van die tijd moeten vooral industriële en louter technische

bouwwerken gerekend worden. Eigenlijk was het een verwarde tijd; niemand wilde of kon de

vraag naar de essentie van de architectuur beantwoorden. Misschien was de tijd nog niet rijp

voor een antwoord. Toch wierp ik de vraag op en was vastbesloten een antwoord te vinden.

Pas na de oorlog, in de jaren 20, besef ik meer en meer, hoe sterk de technische ontwikkeling

in leven van alledag begon in te grijpen. Wij zagen in, dat de techniek onmiskenbaar op weg

was de drijvende kracht van de samenleving te worden. Op bouwkundig gebied ging de ont-

plooiing van de techniek gepaard met de toepassing van nieuwe materialen en de aanwending

van praktischer arbeidsmethoden en deze veranderde randvoorwaarden stonden meer dan

eens op gespannen voet met de traditionele architectuur-opvatting.

Toch geloofde ik in de mogelijkheid om met de nieuwe middelen een nieuwe architectuur te

ontwikkelen. Ik voelde dat het mogelijk moest zijn om een harmonie tot stand te brengen

tussen de oude en de nieuwe krachten in onze beschaving. Elk van mijn gebouwen was een

demonstratie van deze gedachte en een fase in het proces van mijn zoeken naar helderheid.

Ik raakte er meer en meer van overtuigd, dat de nieuwe wetenschappelijke en technische

ontwikkelingen de eigenlijke randvoorwaarden voor een eigentijdse architectuur zijn. Deze

overtuiging ben ik nooit kwijt geraakt. Nog steeds geloof ik dat architectuur weinig of niets te

maken heeft met het bedenken van interessante vormen, noch met het uitleven van persoon-

lijke voorkeuren.

Echte architectuur is altijd objectief, is de uitdrukking van de intrinsieke structuur van het

tijdperk, waaruit zij ontspruit.

Mies van der Rohe

(uit Werner Blazer)
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Figuur 20

De collectie glazen platen met de fotografische afbeelding hebben decennialang de
mythe van het paviljoen in leven gehouden. Afdrukken al dan niet geretoucheerd,
worden steeds in publicaties over het paviljoen gebruikt. Zo krijgt het bouwwerk een
eigen afgeleide identiteit (videostill).

Figuur 21

De robuuste samengestelde profielen van de kruiskolommen worden bekleed met
verchroomde lijsten als slankmakers (videostill).



17Inneringen

Figuur 22

Het subtiele maatspel tussen het generieke raster en de zelfstandig geplaatste
elementen leidt steeds weer tot interessante verschillen in interpretatie in de eerdere
publicaties (videostill).

Figuur 23

De kamer van God. Gesloten. Translucent. In de avond en nacht de enige lichtbron.
Overdag dankzij een daklicht mysterieus oplichtend onder verschillende condities. De
ruimte is op de kop in de pui toegankelijk gemaakt voor - zo blijkt - de glazenwasser.
God’s own windowcleaner (videostill).
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Figuur 24

Wonen op Steigereiland Amsterdam, Marlies Rohmer, architect. Weer, water, wolken.
Het geregisseerde ontwerp toont prachtige samenhang in de compositie.

Figuur 25

Brandevoort, Helmond, Rob Krier, architect. Wonen in een parafrase: een 17e eeuws
Brabants stadje met een kern als veste en een schil met notariswoningen, met daar
omheen geschakelde, half vrijstaande en vrijstaande woningen. Interessant zijn de
terpen in de veste waaronder geparkeerd kan worden. 
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Soms wordt de faculteit aangesproken op de kwaliteit van haar onderwijs. Het onder-
wijs voorziet niet in de behoeften die buiten leven. 
Studenten kunnen geen dakkapel meer tekenen, laat staan een voluut. Het commentaar
komt uit het veld zelf, soms zelfs uit de krant.

In haar bespreking van de publicaties De nieuwe traditie en Steen (in KUNST en BOEKEN 18, VK,

22 januari, 2011) verwoordt Hilde de Haan de kritiek op de tegenwoordige spraakmakende

woningbouw in Nederland. De smaak van namaak is een artikel over de zogenaamde namaak-

architectuur die meestal als uitbreiding stad en dorp siert of vers(t)iert. De architecten spelen

in het proces een stimulerende rol zeker als vertellers. Maar ze bedienen natuurlijk de politieke

en commerciële grootmachten die gebaat zijn bij een bijzondere postzegel in hun verzameling.

Over het verschijnsel is veel te zeggen, zeker met betrekking tot gebruik en gebruikers, maar

ook over gevolgen en oorzaken. De gevolgen overstijgen de gevelfrutsels en vermeend bonte

schakeringen. Zo zijn er meer verbroederende activiteiten in deze wijken. Er worden straat-

feesten en Dickens-avonden in klederdracht georganiseerd. Het echtscheidingspercentage ligt

hoog. Misschien heeft het een wel met het ander te maken. Het is zeker belangrijk dat er meer

onderzoek wordt verricht naar het alledaagse van deze zogenaamd bijzondere wijken. Want

gewone mensen staan niet zo spastisch tegenover hun omgeving als sommige professionelen

dat op afstand lijken te doen. Mensen geloven in verhalen, in sprookjes, in kastelen. Ze willen

ook graag wonen in monarchiale architectuur, zolang de zender op SBS6 kan worden afgesteld

en de auto veilig kan worden gestald.

Sommige critici verwijten de opleidingen de zichtbare verschraling in deze ambachtelijke retro-

architectuur in de hand te werken, omdat de kennis van geschiedenis, traditie en ambacht is

verdampt. Van Rossem: “Ze kunnen later geen voluut meer tekenen.” De Haan haakt daarop 

in door onomwonden te verklaren ‘dat bekend is dat de architectuuropleidingen al decennia

achtereen gebrekkig zijn’. Dat zou vooral de reden zijn voor de toekomstige wettelijke ver-

plichting om een praktijkopleiding van twee jaar na de master toe te voegen. De Wet op de

Architecten Titel (WAT) beoogt niet de vermeende misstanden in de architectuuropleidingen te

compenseren. Er wordt al jaren geijverd voor een professionele status, die qua inpassing in het

veld vergelijkbaar is met andere beroepen en die strookt met de situatie in andere landen van

Europa. 

5. Over smaak en nasmaak
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Figuur 26

Open stedelijk wonen in het ‘stadshart’ van Amstelveen, Rudy Uytenhaak, architect.
Groen en water in het hart van de stad in aansluiting op het commerciële en culturele
centrum van Amstelveen. Architectuur zonder poespas. Rust en ruimte.

Figuur 27

Wonen op Steigereiland Amsterdam. Een verzameling individuele woonboten die in
voorschriften met betrekking tot de hoogte en het volume zijn geregisseerd. De ont-
werpers van de waterdozen hebben zich kunnen uitleven in verschillende materialen
en kleuren voor de bekleding van de gevels. Op afstand en in zwart-wit lijken de
woningen op elkaar, zeker als je de wijk vergelijkt met Sausalito nabij San Fransisco,
waar de architectuur van hip en rijk per kavel wordt geëtaleerd. 
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Studenten in Eindhoven volgen als bachelor een uitgebreid programma dat ze langs vele

aspecten en schaalniveaus van de bouw leidt. In de master kunnen ze zich vervolgens in een

van de negen afstudeerrichtingen specialiseren. In de richting architectuur worden studenten

opgeleid tot intelligente ontwerpers die architectuurgeschiedenis als vanzelfsprekend bij hun

onderzoek en ontwerp activeren en waarin het detailleren wordt beoefend vanuit de regie van

de architectuur en de maat van de markt. 

Zij kunnen een voluut zelfs als generator voor hun ontwerpactiviteiten inzetten. De ‘grote

modernen’ waaraan de Haan refereert waren zo schrijft ze ‘vakmatig en historisch uitstekend

geschoold’. Die uitspraak kan worden gerelativeerd: Le Corbusier werd opgeleid tot graveur van

horlogeplaten en ontwierp zonder enige kennis van zaken het huis van zijn tekenleraar (‘huizen

ontwerpen kan toch iedereen’) en Tadao Ando had een vooropleiding als bokser. Mies van der

Rohe komt in dit kader eerder in aanmerking, hij was immers opgeleid als metselaar en voldoet

wellicht aan het ‘van Rossem-profiel’. Maar ook hij heeft waarschijnlijk nooit een voluut

getekend.

Het ware te wensen dat zij die zo nu en dan fulmineren tegen architectuur en opleidingen, 

eerst hun licht zouden opsteken alvorens tot een uitspraak of conclusie te komen. De opleiding

ziet het als haar taak de ingewikkelde symbiose tussen wetenschap en ontwerpen gestalte te

geven in een tijd die getuigt van durf om te ontsnappen, maar ook van zorg voor een aange-

name duurzame toekomst. Gelukkig passen daar geen overwegingen bij zoals die in het artikel

worden aangereikt. De Hollandse bouwwijze maakt het mogelijk dat wij ons gemakkelijk

kunnen uitdrukken in façades parlantes, immers onze zichtgevels in de traditionele bouw zijn 

in tektonisch opzicht loos. Architecture is covering one thing with another thing, to create 

a third thing, which if it were to be genuine would not be desirable at all!

Zet deze uitspraak van Eidlitz uit 1902 eens af tegen de huidige bouwpraktijk. Tegenwoordig is

de oplossing te koop. De toeleverende industrie heeft pasklare antwoorden per m2, per m3

tegen gegarandeerde prestaties en prijzen. De architect geeft - soms noodgedwongen, maar

vaak uit onvermogen of desinteresse - de uitwerking uit handen, maar desondanks is de

architectuur zelden zo rijk geweest aan bouwtechnische variatie.

De architectuur is zondig geworden; het lijkt wel of zij de techniek uitdaagt tot verboden

relaties. Alles kan, alles mag, wat moet je dan als bouwkundige nog leren? Naar mijn mening

dient net als bij een architectonisch ontwerp waarin het concept zo’n belangrijke rol speelt, de

kunst van het detailleren in het onderwijs aan de orde te worden gesteld. Dat is iets anders dan

de principedetails van houten, stalen of betonnen bouwsels in herinnering te roepen en de

student daarop te laten kauwen en herkauwen. 
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Figuur 28

Uit de Volkskrant in een reportage over de terugkeer van rijke emigranten naar hun
vaderland. Emigranten die geld genoeg hebben om een villa te laten ontwerpen en te
bouwen. In Palestina, maar ook in Egypte worden wijken met bombastische villa’s uit
de woestijn gestampt. Het zijn karikaturen van klassieke architectuurfragmenten en 
-details. 

Figuur 29

Walter Segal patiowoning nabij Londen. Een onderkomen voor 4000 pond (1965), maar
volgens velen is dit geen huis, maar meer een kantine. Stick building for self builders
certainly by and for human beings!
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Le Corbusier stelt dat het niet getuigt van intellect en goede smaak als mensen voor
zichzelf een woning laten bouwen. Het zou vergelijkbaar zijn met iemand die een boot
laat bouwen om naar Amerika te varen, terwijl er andere meer collectieve manieren zijn
om daar te geraken. De status van de woning blijft de gemoederen beroeren. 

De huidige productie ten behoeve van de huisvesting van mensen die moeten, willen of

kunnen, houdt grosso modo geen rekening met de aanleiding tot de vraag. Het lijkt of de vraag

zelf er niet meer toe doet. Ontwikkelaars zijn in toenemende mate partijen die zich hebben ver-

lustigd in het eigen sprookje dat vervolgens met verve en met succes in de markt wordt gezet.

Je woont niet meer in een product van deze tijd, je leeft in een wereld die zich de verworven

waarden van het verleden heeft toegeëigend en het comfort van vandaag erbij levert. ’s Avonds

rijd je terug over strak geasfalteerde wegen naar de keitjes van je historisch woonerf waar de

pizza’s uit de magnetron worden getoverd als avondmaal, terwijl de brochure destijds nog even

deed veronderstellen dat je eerst het bos in gedreven zou worden om de ganzen of konijnen te

moeten schieten voor de maaltijd.

De commercie is genadeloos. 

De rijtjeswoning met slimme attributen en voor de doelgroep toegeleverde features maakt een

architectonisch concept met betrekking tot wonen overbodig of liever obsolete. De eeuwige

vraag wordt ondubbelzinnig beantwoord: wie word ik als ik hier wonen kan? Niet vergelijkbaar

met het antwoord op de vraag wie ben je dat je hier wonen wilt. 

The Human Having versus the Human Being. Het is wat mij betreft een oud thema dat ik steeds

maar weer in de strijd werp: als wonen in Heidegger-termen gelijk staat met bouwen in de

oercontaminatie van bowan, dan zouden de huidige ontwikkelingen in die zin kunnen worden

vertaald in termen die het sprookje ontdoen van zijn glorie of de fantasy world laten voor wat

het is: het ultieme wapen tegen de uitgedroogde professionele vertaling van het programma in

de Vinex-wijken. Het zijn de pro-fashion-als die zich zonder scrupule opwerpen voor een huis-

vesting die de doelgroep op een buitengewone wijze accommoderen met betrekking tot hun

stoutste dromen. Wonen in een echte stad of in een haast echt kasteel met twee parkeer-

plaatsen voor de deur en een Albert Heijn in de achtertuin, wie wil dat niet. Het ontbreekt nog

aan een met sneeuw bedekte berg en een koraalrif op acceptabele afstand, maar het scenario

lijkt voldoende rijk om de doelgroep aan te spreken en te bewegen.

6. Status
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Figuur 30

Deze woning staat in Mierlo (1989) en daarin heb ik een bandraster doorgevoerd met
band 150 en veld 1200. De materialen worden in de velden geordend. In de band is
ruimte voor pasmaten. De gevel werd ooit gebruikt bij een tentamenvraag: laat een
mogelijke doorsnede over gevel zien. Dat bleek heel lastig.

Figuur 31

Zelfbouw achter de heg die door de gemeente heilig was verklaard. Toen de bouw
achter de rug was en de gevel werd opgehangen, legde de heg alsnog het loodje.

Figuur 32

Resultaat van de zelfbouw. Met de door de gemeente voorgeschreven ‘nieuwe’ heg.
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Het traditionele bouwen kent tijdsgebonden stadia die iedereen in de bouw kent. Het
zijn triomfantelijke momenten: onder de pannen, glasdicht, de stukadoor is eruit. Als er
anders wordt gebouwd vallen deze momenten, deze zekerheden weg. Dan moet je als
architect sterk staan om te overtuigen. Vooral voor zelfbouwers is dat cruciaal.

Het is opvallend dat in de opleiding tot architect de beslommeringen van de dagelijkse praktijk

en het gegeven dat jij niet alleen bepaalt en beslist, maar dat je constant wordt belaagd, geen

grote rol speelt. Nog steeds ligt de aandacht bij de opvoeding van de ontwerper die zo goed

mogelijk uitgerust de praktijk of de vervolgopleiding tegemoet kan gaan. 

Er zijn instellingen die naarstig proberen studenten op te leiden tot ondernemers die zich in het

mijnenveld van de bouwwereld kunnen handhaven. En er zijn afgestudeerden die het lukt om

van meet af aan de start te maken die wordt gedroomd. Net zoals tegenwoordig opeens een

popgroep in beeld komt, verschijnen met enige regelmaat jonge architecten aan het firmament

die het maken.

Een opleiding die zich niet wenst te conformeren aan de smaak van de tijd zal moeten proberen

de intrinsieke kwaliteit van het vak te bewaken. Het wordt tijd dat verschillende opleidingen

zich uitspreken over de doelen en taken die daarbij verwezenlijkt dienen te worden. 

Eindhoven draagt de signatuur van een opleiding waarin alle aspecten van het vak aan bod

komen. Geschraagd door de multidisciplinaire structuur van de faculteit is het mogelijk om

architectuur te maken die zich op die aspecten kan laten bevragen. ‘Architectuur Maakt

Eindhoven’ als credo. Maken wordt daarin bedoeld als waar maken. Het waarmaken van het

gedachtegoed, maar ook van het onroerend goed. En zoals je ziet maakt de afkorting van het

credo de ziel uit van de opleiding. Dat kan in het zuiden.

Mijn inneringen hebben het denken over bouwen en gebruiken na de opleiding drastisch ver-

anderd. Als kozijnen (als chassis) sterk, vormvast en nauwkeurig zijn, waarom zou je daar niet

mee kunnen bouwen. Als in constructies glas kan worden opgenomen, waarom heb je dan nog

kozijnen nodig. Maar ook in de ingesleten opvattingen over entrees, keukens en slaapkamers

die nog steeds als hokken worden ingevuld, vragen om een assertieve houding: nodig, nood-

zakelijk of overbodig? De ontmoetingen uit het eerste hoofdstuk hebben de gedachtensprong

versneld. De ontwikkelingen in de zakelijke markt hebben die opvattingen en waarnemingen

versterkt.

Als je weet voor wie je bouwt en ook wie het bouwt, dan zou ik een pleidooi willen houden voor

een selected choice bouwwijze. Een bouwwijze die niet wordt gedicteerd door traditie en markt,

maar die vooral ook wordt ingegeven door de mogelijkheden en het scenario: voor je het weet

bouw je je eigen huis, of misschien moet ik zeggen een onderkomen om in te wonen.

7. Eigenwijs bouwen
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Figuur 33

Potteries Thinkbelt. Een educatief landschap waar elke dag iets anders valt te leren.
Waarin het transport de motor is en waar de omgeving dynamisch op inspeelt.

Figuur 34

Cedric Price, The Steel House. Plastisch uitgewerkte schema’s voor gebruik en
bezetting van de units.

Figuur 35

Perspectivische doorsnede over het FUN-palace met extended platforms and
balconies.
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Eén van de intellectuele en vooral inspirerende brandhaarden van de nieuwe tijd vorm-
de de Architectural Association (AA) in London. Een architectonische vrijplaats waar een
internationale schare docenten en studenten een samenwerking en een voedingsbodem
vonden voor een vernieuwende beweging. 

Een van de meest smaakmakende docenten was Cedric Price: ‘In those days anything that you

performed could be considered studying architecture, whether it was ballet or photography, as

long as you enjoyed it and made your point, it was considered to be valid’. De banale werkelijk-

heid werd met plezier en ironie bevochten. Wat vast zat moest bewegen, wat grijs was zou

kleur krijgen, beklemming werd vrijheid, gehoorzame regelmaat werd vervangen door gelijk-

tijdigheid. ‘De wereld een dansfeest’. Cedric Price doceerde van 1958 tot 1964 aan de AA. Het

was de glorietijd van de Smithon’s, Peter Cook, Archigram, Architectural Design (AD). Het eerste

opzienbarende werk van Cedric Price werd Fun Palace, dat kan worden beschouwd als een

prehistorisch manifest voor de techniek-estheten van de jaren 70 en 80. Zijn opdrachtgever was

Joan Littlewood. Zij is de oprichtster van de Theatreworkshops, een activerend creatief ‘labora-

torium van plezier’. Het was onderdeel van het Royal Theatre en werd door haar gezien als

straatuniversiteit. Het Fun Palace zou dansvoorstellingen, symposia, filmonderwijs, theater,

muziek en uitleenfaciliteiten mogelijk moeten maken. Het antwoord van Cedric Price zal de

geschiedenis in gaan als een ultieme stap in de richting van een andere architectuur die wordt

bepaald door de voorzieningen die beweging en verandering bij gebouwdelen teweeg brengen.

Een stalen masterframe met loopbruggen, kranen, gieken en roterende platforms. Een onder-

komen waarin de autoriteit geen rol meer speelt, noch in persoon, noch in programma, noch in

procedure. “You could watch mud-wrestling while listening to Menuhin and having a sumptious

meal all at the same time”. Hier maakt hij duidelijk dat het er vooral om gaat de cultuur bij de

massa af te leveren zoals een groothandel dat zou doen: “Piping Beethoven down the pits”.

Het Fun Palace werd nooit gerealiseerd. Misschien is dat maar goed ook, omdat de naakte uit-

voering de boodschap alleen maar kan ontkrachten. Het Interaction Center (1971) en natuurlijk

ook het Centre Pompidou van Rogers en Piano liggen in het verlengde van het Fun Palace maar

hun realiteit vermindert de uitstraling die het Fun Palace als fantastische - niet gebouwde -

attractie nog steeds biedt. “There is the sheer delight in creating a building which can be

enjoyed, added to, taken to pieces, even eaten! It is controlled, serious and nonpuritan.” (David

Allford in ‘The Creative Iconoclast’.) Price was als eregast uitgenodigd op het vierde lustrum

van de faculteit in 1987. Dat hebben we geweten!

8. SurPrice
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Figuur 36

Inkijk in twee koffiekopjes. Fascinerend wat koffiestains teweeg brengen als
verbeelding.

Figuur 37

Gradierwerke in Bad Salzuflen. 

Figuur 38

Exterieur, stapeling en interieur van de wijnopslag met geprogrammeerde baksteen
wanden.
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Mijn slidings uit de inleiding zijn gemaakt. En ik weet zo langzamerhand welke effecten
bepaalde stoffen bewerkstelligen tussen de glazen platen of in kunststof houders.
Daarbij is het fascinerend om te ontdekken wat temperatuur en tijd in het proces doen.

Zoals het opdrogen van koffie: eerst als vlek en dan als een grillig patroon van geconcentreerde

lijnen. Ook daarbij is de temperatuur van bepalende invloed op de ontwikkelingen van de

patronen. Die patronen vertellen een verhaal. Ze raken elkaar op grote trajecten niet, omdat zo

lijkt het, ze tegen de rand opklonteren. Ik kijk graag naar vloeistoffen die opdrogen en ver-

vliegen, residu’s achterlatend, soms met patronen die niet te bevatten zijn. Nu is er onlangs 

een onderzoeksgroep in het nieuws gekomen die met snelle camera’s de ontwikkeling van een

koffievlek heeft vast gelegd en heeft gemodelleerd. In het model konden ze aantonen dat de

samenstelling van de deeltjes in de vloeistof slechts voor een klein deel hoeft te worden ge-

wijzigd door de toevoeging van iets langere staafjes om het gedrag van de vlekvorming te

beïnvloeden. Door die deeltjes droogt de vlek zonder kringen op. Een wetenschappelijk onder-

zoek dat wellicht op termijn bijdraagt aan een vermindering van de streepvorming bij de ver-

vuiling van gebouwen.

Bad Salzuflen is een plaats niet zo ver over de grens in het noorden van Duitsland, met zeer bij-

zondere bouwwerken. De zogenaamde gradeerhuizen of -werken (Gradierwerke). In Salzuflen

werd vroeger zout gewonnen. Tegenwoordig pompt men zout water naar boven en giet het over

een 90 meter lange en 10 meter hoge rug van gestapelde twijgen en takken op een houten con-

structie. Het water sijpelt door de lagen heen en in de directe omgeving bij de wand ontstaat

door verdamping en wind een zilt klimaat. Het werkt heilzaam voor mensen met ademhalingspro-

blemen. Zij nemen plaats op banken voor de wand en genieten van ‘zeelucht’ die langs hen heen

stroomt. Op enkele plaatsen kan men door de wand heen lopen in het onderste bredere gedeel-

te. Het zoute water voorkomt plantengroei en mos op de wand. De wand wordt getekend door de

stromen die gaandeweg het zout meevoeren en afzetten. Dat levert prachtige patronen op.

Op de ETH in Zurich hebben Gramazio en Kohler onder de noemer Architecture and Digital

Fabrication sinds 2006 geëxperimenteerd met geprogrammeerde wanden uit gestapelde bak-

stenen. Als de positie van een baksteen in een wand per stuk kan worden gemanipuleerd door

een robot, kunnen ongedachte vormen en patronen worden gemaakt.

‘Unlike a mason, the robot has the ability to position each individual brick in a different way

without optical reference or measurement, i.e. without extra effort. To exploit this potential, 

the students developed algorithmic design tools that informed the bricks of their spatial

disposition according to procedural logics’.

De toepassing van deze wanden met een druiventrospatroon voor een opslagplaats voor

wijnvaten toont de pracht van licht en structuur in het interieur.

9. Boeiende taferelen
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Figuur 39

Commentatoren tijdens de eindbespreking in de vorm van een carrousel voor de 
hbo-studenten die het zogenaamde instapproject hebben afgerond.

Figuur 40

Kringevaluatie van het buitenspektakel voor de P-studenten rondom de KOE 
(Kommunicatie Ontmoeting Eindhoven).

Figuur 41

Middenin de kinderuniversiteit. Een mooiere plaat(s) is er niet!
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De toekomst is onzeker. De bouw lijkt niet snel uit het dal te komen. En als dat mocht
gebeuren, dan zal de toekomst vooral anders zijn. We keren niet terug naar zoals het
jaren geleden was. 

Somber? Wel enigszins. We schieten niet echt op. Volgens Jos Lichtenberg in een column in

DAK+BOUW 29 zomer 2011 is er sinds de oliecrisis in 1973 zeker op het gebied van energie

weinig gewonnen. 1973 is ook het jaar van uitgifte van A crack in the rear-view mirror een

bespiegeling door Richard Bender over de onmogelijkheden de bouw te rationaliseren.

Misschien moeten we ons in deze tijd ook niet al te veel concentreren op de bouw sec. Het

credo voor de faculteit geeft dat ook aan: kijk om de bouw heen, bestudeer de totale opgave,

leer meer van aanpalende of tegenover liggende velden en onderzoek naast ver weg liggende

ontwikkelingen ook de geschiedenis en het perspectief van het alledaagse. 

De groei zit in de krimp. Het onderhoud en herstel van de voorraad wordt een majeure opgave

die overigens door vele kleinere partijen kan worden uitgevoerd. Het is in mijn straat nog nooit

zo bedrijvig geweest met bouwactiviteiten. 

Waak voor de zaak. Een credo waar de faculteit aan vast moet houden. Het bijzondere karakter

van onze faculteit moet bewaakt worden. Ook als onder druk de piketten moeten worden ver-

plaatst. Ook als op termijn een samenwerking of zelfs fusie onvermijdelijk is. Wij zien het soms

zelf niet, maar we zijn heel bijzonder.

Behoud het goud. Het goud wordt schaars. Universiteiten strijden om onderzoekers waarmee

ze kunnen scoren. Een zuigende werking die ook met betrekking tot onze faculteit moet worden

gepareerd met onder andere een inspirerend attractief loopbaanbeleid en carrièrekansen.

Verfijn op termijn. Eerst de grote zaken en dan pas bijslijpen, zo was dit credo ooit bedoeld. 

De werkelijkheid heeft die strategie ingehaald en overruled. Onder drastische bezuinigingen

valt weinig te verfijnen, maar voor:

Snoei voor bloei ligt dat anders. Het credo komt uit een tijd waarin we voorzagen dat we het

snoeien zelf konden bepalen in tijd en grootte. We moeten opletten dat we nu gedwongen door

de taakstellingen niet zoveel snoeien dat sommige struiken nooit meer zullen bloeien.

Kans op Sjans. Ik ben er van overtuigd dat de vrijerijen door zullen zetten en dat die uiteinde-

lijk tot minder universitaire eenheden zullen leiden. Ik zeg het voorzichtig want minder kan op

aantal, inhoud, maar ook op organisatie slaan. 

Beyond building
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Het is gebruikelijk dat een rede wordt beëindigd met een dankwoord. Ik ben hier te lang

geweest om iedereen uit die periode te kunnen bedanken. Bij mijn intreerede heb ik het dank-

woord met een gedichtje omzeild. Dat werkte goed en scheelde veel tijd. Ook nu heb ik een

passend slot dat ik gaarne met u wil delen om mijn dankbaarheid te tonen. In Bregenz ligt vlak-

bij het Kunsthaus een plaquette in het trottoir met een bekende tekst die de inleiding is voor

mijn slotakkoord dat helaas niet in dit boekje kon worden opgenomen:

Wahrheit ist nicht Schönheit

Schönheit ist nicht Liebe

Liebe ist nicht Musik

Musik ist das Beste

Ik hoop dat u zich aangesproken voelt.

Het gaat u Goed!

Voor ons stond de tijd stil,
Na ons vliegt de tijd voort.
Vroeger was alles heel eenvoudig,
Nu is zelfs het meest eenvoudige ingewikkeld.
De opgave heeft zijn spiegelbeeld gevonden:
Elke veronderstelling wordt weerkaatst
Wat blijft is geschiedenis
Wat geschiedt is blijvend
Architectuur blijft voor mij:
Het noodzakelijke voorbij
Zonder overbodig te worden.
Elke tijd zal het (ons) leren.
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