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Dit manifest gaat over een schoonheid die 

zich maar moeilijk laat samenvatten.  Het 

gaat over een schoonheid die zijn fundament 

vindt in het feit dat het ervaren wordt en 

die zich slechts simplifi cerend laat vangen in 

abstracties en dus ook zijn basis niet vindt in 

een vermeende essentie of zuivere aard.  Het 

gaat over een schoonheid die zich bevindt in 

de complexiteit, in een ambigue functioneren 

en zich soms ontvouwt in menselijke 

onbeheersing. 

In de prachtige verwoording van de mens als 

geworpen existentie kunnen we concluderen 

dat we vanaf de start het doel niet weten 

en we de regels slechts leren kennen tijdens 

het spelen van het spel. Het gaat over een 

werkwijze waarin geaccepteerd wordt dat 

de blauwdruk voor de schoonheid ontbreekt 

en dat die zich pas ontvouwt op het moment 

dat we het hebben gevonden.  Het gaat over 

een proces waarin geaccepteerd wordt dat we 

slechts kunnen ontdekken wat we willen in 

het handelen zelf  en dat iedere conceptuele 

kapstok het holistische karakter van ervaring 

ondermijnt. Het accepteert dat kennis 

niet kan verantwoorden, maar slechts de 

schoonheidsbeleving conditioneert en dat dus 

ook niemand de monopoly kan hebben op de 

ware schoonheid.

Vanuit een proces waarin er op refl ectieve 

wijze  kennis vergaard wordt, was het 

bijna onoverkomenlijk dat het theoretische  

perspectief op architectuur constant als 

een wolk van opvattingen boven dit project 

bleef hangen en dat in de poging er grip op te 

krijgen de kluit alleen maar groter werd.  Het 

verhaal heeft dan misschien wel een begin, 

maar geen kop. Wel een eind, maar geen 

staart.  Als je het boekje omdraait is het eerste 

hoofdstuk een conclusie en scheur je het in 

tweeën, dan heb je twee verhalen.

  

Het is een verwoede poging het gehele 

wezen van de architectuur te begrijpen en 

constant te zoeken naar het fundament van 

elke bewering.  Zonder enig tact heb ik alles  

geprobeerd te bevragen  in de hoop de mist 

van vaagheid op te kunnen klaren en  op 

deze wijze een genuanceerd standpunt in 

te kunnen nemen dat overeenkomt met de 

complexiteit van het onderwerp.  Dit is een 

onderzoek waarin de vraag centraal staat hoe 

we tot schoonheid kunnen  komen, als het 

fundament ervan is gelegen in de persoonlijke 

ervaring.

WEET JE HET WEL HEEL ZEKER...
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Lieve robotvriend,

Kan ik jou de schoonheid uitleggen 

door te vertellen hoe de zon bij het 

raken van het aardoppervlak een 

mystieke rode gloed afgeeft die de 

wolken in vlammen zet. 

Snap jij mijn angst, als ik je vertel dat 

er spoken leven in het gitzwarte van de 

nacht die mij stiekem achtervolgen.

Begrijp je mijn liefde voor haar als 

ik je vertel dat haar glimlach de 

zwaartekracht lichtelijk laat afnemen.

Mijn robotvriend, kun jij met al je 

logica, die mij nu wil vertellen dat 

de zon eigenlijk het aardoppervlak 

nooit raakt, maar er omheen draait en 

dat die kleur te maken heeft met het 

breken van het licht, 

mij ooit begrijpen?  
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Iedereen bezit de gave iets mooi te vinden.  

Het hoeft niet geleerd te worden en we 

kunnen ook niet beter ‘iets mooi vinden’ dan 

een ander. Er kan dus ook nooit iemand meer 

gelijk hebben in zijn oordeel over schoonheid 

dan een ander.  Toch lukt het ons boeken vol 

te schrijven over de architectuur, kan ik het 

studeren en worden er mensen afgerekend 

op het niet behalen van een beoogde 

schoonheid. Ik heb me altijd afgevraagd 

wat ik als architectuurstudent nu precies 

aan het studeren ben. Niet uit desinteresse, 

misschien uit een licht bevredigende vorm 

van rebellie.  In mijn neiging elke keer een 

stap verder achteruit te zetten om zo mijn 

eigen handelen te kunnen observeren vraag ik 

me hierbij af waar we ons mee bezig houden 

in de architectuur en wat mijn ambacht is als 

architect.

In een poging  de architectuur in te kaderen 

lijkt het opsommen van objecten die we 

beschouwen als architectuur weinig 

uitkomst te bieden. Bij het zoeken naar een 

grens kunnen we slechts tot de conclusie 

komen dat alles beschouwd kan worden 

als architectuur. Want is het huis slechts 

architectuur? Is de straat nog architectuur? 

Is de boom naast de weg nog architectuur? 

Naar mijn mening kan zelfs het onontgonnen 

gebied op bepaalde wijze beschouwd worden 

als architectuur. Het is namelijk niet heel 

relevant te beantwoorden of iets wel of geen 

architectuur is. Architectuur laat zich veel 

eenvoudiger defi niëren in de handeling van 

het beschouwen zelf. Bekommeren we ons 

om de vraag wat de architectuur van het 

object is, in plaats van een uitspraak te doen 

of iets wel of geen architectuur is, dan biedt 

het wel degelijk een perspectief waarin we 

het begrip architectuur kunnen inkaderen.  

Het architectonische onderzoek houdt zich 

namelijk bezig met de beleving waarin het 

subject als emotioneel wezen onderdeel van 

uitmaakt. Zo worden emoties als intimiteit, 

angst en rust gerelateerd aan zintuigelijke 

aspecten als kleur, verhoudingen of 

bijvoorbeeld geur, met als doel om uiteindelijk 

een uitspraak te kunnen doen over de 

schoonheid.

Met schoonheid doel ik  overigens niet 

slechts op het afstandelijk visuele aspect 

van harmonische proporties en juiste 

kleurstellingen.  Voor mij is schoonheid de 

mate waarin een totale zintuigelijke beleving 

mij kan behagen.  Het is gerelateerd aan het 

feit dat ik er graag wandel of studeer, dat ik 

er met genoegen naar kijk of met veel genot 

in zit.  Mijn schoonheidsbeleving wordt dus 

geduid door het feit dat ik graag op die plek 

vertoef,  of me er graag mee omring.  Het kan 

daarmee smaak, geur of een vage herinnering 

zijn die me een kleine glimlach geeft als ik 

eraan terug denk.  Hoewel het pragmatische 

daarmee onafscheidelijk verbonden is  met 

het idee van schoonheid, betekent dit niet dat 

een slecht zittende stoel daarmee ook lelijk 

is. Het feit dat iemand het wil gebruiken, 

maakt dat het een bepaalde functie voor die 

persoon heeft, al is het maar om er op een 

afstandje naar te kijken.  De term schoonheid 

vertegenwoordigt voor mij niet meer dan het 

gewenste.  � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ! � � � � � � � � � � � " � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � �� � � � � � � � � � #
Het is een thema dat eigenlijk in elke 

expressieve discipline wordt bevraagd en/ of 

beantwoord. Of het nu om beeldende kunst, 

dans, poëzie of muziek gaat, ze delen in 

hun poging tot expressie de zoektocht in de 

menselijke emotie. Een onderzoek dat soms 

een middel is die overtuigingen laat wankelen, 

soms een middel is die emotie overdrachtelijk 

kan maken en soms gewoon beantwoordt 

aan de schoonheid die we al begrepen, maar 

die meestal juist in zijn wisselwerking 

tussen beantwoorden en bevragen, van 

confronteren en herschikken de toeschouwer 
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ontvankelijk maakt voor het verrijken van 

zijn belevingswereld.

Soms lijkt het misschien alsof schoonheid 

een eigenschap is van het object dat we 

beschouwen en dat we  elkaar kunnen 

overtuigen van zijn aan of afwezigheid ervan.  

Maar in het beschouwen van schoonheid  

lijken we soms bijna te vergeten dat het enige 

fundament ervan is gelegen in het feit dat 

wij hem  ervaren. Net als angst, jaloezie  of 

iedere andere emotie is het bestaan ervan 

diep geworteld in de beschouwer zelf, en 

kunnen we die ervaring niet ontkennen 

of beschouwen als onwaar.  Schoonheid 

vindt geen verantwoording in logische 

redeneringen en zal nooit, vanuit het object 

beredeneerd, kunnen worden aangetoond. 

Schoonheid bestaat slechts bij gratie van 

de ervaring zelf. Elke oordeel over een 

goed of slecht gebouw of in ieder geval een 

omgeving (waarmee we ons in de architectuur 

klaarblijkelijk mee bezighouden), is dan ook 

geen conclusie. Onze beleving van goed of 

fout is het uitgangspunt voor  architectonisch 

onderzoek.

Kennis speelt in die beleving een belangrijke 

rol. Hoewel beleving van schoonheid dus niet 

geleerd hoeft te worden en we nooit kunnen 

stellen dat mijn mooi vinden beter is dan 

die van een ander, wordt onze ervaring wel 

geconditioneerd door kennis.  Een observatie 

krijgt slechts betekenis door de kennis 

waarmee we deze interpreteren.  Door in 

woord of beeld duiding te geven aan de wijze 

waarop we het object interpreteren kunnen 

we een poging wagen elkaar mee te nemen 

in ieders belevingswereld.  Hoewel de mens 

als machine niet geheel hetzelfde is, ligt het 

begrijpen van iemands belevingswereld zeer 

dicht bij het daadwerkelijk beleven van die 

ervaring. Ieder architectonische dialoog heeft 

naar mijn mening dus ook niets te maken 

met het zoeken naar de waarheid, maar is een 

poging elkaars belevingswereld op die van 

een ander af te stemmen.   De meest fameuze 

woorden in de architectuurtheorie zijn dan 

ook doordrenkt van poëzie. “less is more” 

Bijna verworden tot een tegeltjeswijsheid, 

heeft het zijn zeggingskracht nog niet geheel 

verloren en is het o zo waar, omdat het me 

mee kan nemen in een belevingswereld die ik 

op mijn manier begrijp.

Ik zie mijn rol als architect dus in eerste 

instantie ook niet als leermeester van de 

schoonheid, maar als getraind observator 

ervan.  Op eerste plaats probeer ik schoonheid 

te begrijpen en me mee te laten voeren in 

de belevingswereld van de ander.  Bij alles 

probeer ik in te zien hoe dit als schoonheid 

geïnterpreteerd kan worden en moet soms 

vechten tegen de gevolgen niet geheel 

meningsloos te raken.  Ik raak bevangen door 

de verhalen die verteld worden vanuit passie 

en wordt moe van elke wetenschappelijke 

uitleg.  Maar hoewel schoonheid dus 

slechts gefundeerd is in de ervaring van de 

beschouwer kan ik als ontwerper slechts 

vormgeven vanuit persoonlijk perspectief. In 

het architectonische dialoog kan ik de ander 

meenemen in mijn persoonlijk perspectief 

en met wel overwogen beelden en toegewijde 

woorden mijn relatie met de wereld duiden. 

Daarmee de intenties van mijn beslissingen 

verhelderen. Ik besef echter tevens dat 

het ontwerp uiteindelijk op zichzelf staat.  

Mensen hebben geen behoefte aan een stukje 

tekst bij elk gebouw en kunnen niet worden 

gedwongen architectuurtheorie te lezen, 

omdat het mij als ontwerper toevallig heeft 

verrijkt.  En met welke beperkte kennis de 

omgeving ook geïnterpreteerd wordt, de 

schoonheidsbeleving wordt er niet minder 

waar door.   
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hij een waardeoordeel lijkt te verheff en naar 

een feitelijke waarheid. We kunnen niet en 

zouden ook niet moeten willen verhullen dat 

het oordeel slechts bestaat bij gratie van de 

mens die vanuit zijn eigen verlangen ergens 

waarde aan toedicht. We kunnen dus ook niet 

tot een oordeel komen over goede en slechte 

architectuur met de constatering dat vorm 

altijd de functie volgt. Slechts omdat wij iets 

willen kunnen we spreken over goed en fout.

Ik onderschrijf echter de constatering  dat de 

vorm altijd de functie volgt. Het  duidt echter 

voor mij de wederkerige relatie tussen vorm 

en functie, wat inhoudt dat uit iedere vorm 

dus ook een bepaald functioneren volgt.   Het 

kan een functioneren zijn waarvoor het niet 

ontworpen is of de functie vervullen van het 

creëren van een plek die niet gebruikt wordt, 

maar uiteindelijk zal het op een bepaalde 

wijze functioneren. De vraag die alleen 

gesteld hoeft te worden is, of dit functioneren 

in ruime zin van het woord ook gewenst is.  

“het is de universele wet van al het 
organische en anorganische, van al het 
fysische en metafysische, van al het 
menselijke en bovenmenselijke, van 
alle waarachtige uitingen van hoofd, 
hart en ziel, dat het leven te herkennen 
is aan zijn uitingsvormen, dat de vorm 
altijd de functie volgt. Dat is de wet.”

Louis Sullivan (1896)

In zijn beschouwing van de natuur maakt 

Louis Sullivan de constatering dat vorm altijd 

volgt uit de functie. Dat is de wet zo stelt hij. 

Het is een prachtige constatering die ik graag 

beaam, echter is het opmerkelijk hoe hij met 

de  daarop volgende alinea zijn eigen woorden 

ondermijnt en daarmee de basis legt voor een 

dogma dat tot heden ten dage zijn plek op eist 

in het architectonisch debat.

“zullen we dan in onze kunst deze wet 

voortdurend schenden? Zijn we dan 

zo decadent, zo stompzinnig en is ons 

gezichtsvermogen ...” 

Schenden? Hoe kunnen we iets schenden 

dat altijd is? Hoe is het toch mogelijk dat wij 

als kunstenaar de macht hebben ‘de wet’ te 

schenden. Een wet die zou gelden voor alles 

wat Louis Sullivan in zijn alinea daarvoor 

heeft opgenoemd.  Vanuit een beschouwing 

van de wereld om hem heen komt hij ineens 

tot een oordeel over de bouwkunst, waarmee 
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Alles krijgt betekenis doordat we relaties 

leggen in al het geen dat we beleven.  In 

het zoeken naar verbanden categoriseren 

we bepaalde fenomenen en creëren we  een 

netwerk dat we zouden kunnen duiden als 

kennis. De abstractie kan gezien worden 

als een denkbeeld waarmee we concreet 

waargenomen fenomenen categoriseren.  

Door bijvoorbeeld een beschouwd object 

te typeren als deur, plaatsen we het in het 

abstract denkbeeld van ‘deur’, waarmee we 

zowel duiding geven aan het beschouwde 

object als wel aan het abstracte denkbeeld 

zelf.  Om duidelijk te zijn, het woord ‘deur’ 

als gedrukte inkt op papier evenals het 

beschouwde object waaraan we het relateren 

zijn concrete zaken, het denkbeeld is de 

abstractie.

We gebruiken deze abstractie om onze 

observatie te kunnen verwerken en zo stelt 

Hanson(1965) dan ook dat  het een onderdeel 

is van onze waarneming.  We kunnen 

eenvoudigweg niet waarnemen zonder te 

interpreteren.  In een oogwenk hebben we 

de auto onderscheiden van de weg en kunnen 

we in een relfexs reageren op een observatie 

die we nog nooit in die constellatie hebben 

waargenomen.  Met behulp van abstractie 

creëren we een structuur waarmee we vat 

kunnen krijgen op nieuwe belevingen.

Het is echter een illusie te denken dat we 

met het abstraheren(het toespitsen op een 

abstractie) we zouden kunnen komen tot 

de essentie, of zelfs tot de zuivere aard 

van het beschouwde object.  De abstractie 

is slechts een hulpmiddel onze beleving te 

categoriseren.   De modernistische stroming 

in de architectuur kan dan ook niet het 

predikaat krijgen dat ze zich hebben bezig 

gehouden met het fundamentele van de 

architectuur en zich hebben ontdaan van niet 

relevante zaken.

De modernistische tendensen hebben                

in ieder geval wel teweeg gebracht dat  

er opnieuw de vraag is gesteld wat het 

gewenste functioneren is.  Vanuit een 

wetenschappelijke invalshoek is het gebouw 

ontleed en bevraagd op het functioneren. Er 

is opnieuw de vraag gesteld wat de functie 

is van een deur,van de woonkamer, van de 

kolom. Daarmee is men tot een schoonheid 

gekomen in de architectuur die gekenmerkt 

wordt door helderheid en eenduidigheid.  Het 

is een architectuur die getypeerd zou kunnen 

worden als de concretisering van de abstracte 

wereld waarmee de mens zijn omgeving 

begrijpt.  In onze observaties van de wereld 

gebruiken we constant allerlei abstracties 

die ons helpen de wereld te bevatten en  in 

afspiegeling op deze schematiseringen wordt 

er een omgeving gecreëerd die we eenvoudig 

kunnen beheersen.  

Robert Venturi(1977) toont echter in zijn 

boek Complexity and contradiction in 

architecture de schoonheid die ervaren 

kan worden in de meerduidigheid van 

betekenis en het confl ict van tegenstellende 

kwaliteiten die recht doen aan het complexe 

functioneren van het gebouw. Want hoewel 



12

het modernisme soms heeft geleid tot 

prachtige architectuur,  kunnen we in het 

analytische proces van ontleden en afkaderen 

soms de rijkheid van een complex en ambigue 

functioneren verliezen of komen we er in 

ieder geval  op gespannen voet mee te staan.  

De schematisering die als hulpmiddel zou 

kunnen dienen de complexiteit  te bevatten, 

lijkt soms te verworden tot het streefdoel 

waarnaar de werkelijke situatie zich moet 

schikken.  In een poging in te spelen op een 

gewenst functioneren lijken we ons soms juist 

gedistantieerd te hebben van de eigenlijke 

gebruiker en moeten we vreemde capriolen 

uithalen  om de werkelijke situatie naar onze 

hand te zetten.

Het gevolg  is dat in een tijd waarin alles 

mogelijk leek, de modellen met behulp van  

visualisatie technieken niet alleen steeds 

meer op de werkelijkheid zijn  gaan lijken, 

maar dat sommige gebouwen eveneens steeds 

meer zijn gaan lijken op een model.  Ramen 

lijken in ons streven naar abstractie te zijn 

verworden tot een simpele uitsnede in karton, 

trappen lijken zwevend tegen de wand geplakt 

en muren lijken niet meer gebouwd maar 

direct vanuit de computer geprint op locatie. 

De balustrade lijkt soms te zijn verworden 

tot ongenode gast die we het liefst laten 

verdwijnen in zijn transparantie en hebben 

de dakgoot gelukkig  kunnen verstoppen in de 

muur.  Om de tot doel verworden abstracties 

te verwezenlijken moeten we ingewikkelde 

trucs uit halen en maken we verschillende 

elementen in een poging ze te verhullen tot 

een  last.   We zijn misschien in staat tot het 

creëren van grote glaspartijen die minimaal 

onderbroken hoeven te worden met een wat 

minder elegante kitnaad, maar is het niet 

veel eenvoudiger een goed raamkozijn te 

ontwerpen dat kan bijdrage aan de geleding 

in het gebouw.  Is het niet eenvoudiger de 

dakgoot tot onderdeel te maken van het 

ontwerp en is het niet eenvoudiger niet de 

illusie te creëren dat het balkon slechts een 

schijf is.

Ik ben dan ook erg gesteld op de banale 

oplossing die zijn oorsprong vindt in het 
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op een zo effi  ciënt mogelijk manier dienen 

van zijn functie. De schoonheid bevindt 

zich in de elegantie waarmee op een zo 

eenvoudig mogelijke manier de condities 

naar de hand worden gezet.  Het is de 

standaard dakgoot van pvc, de rode dakpan, 

de groene brievenbus, het witte boeibord,  

het plastic raamkozijn met stenen dorpel, het 

luifeltje bij de publieke ingang dat ook weer 

gedecoreerd is met het witte boeibord die in 

hun conventionele karakter zich onttrekken 

aan ons blikveld en in de achterhoede hun 

werk formidabel uitvoeren.  Het is niet de 

glitter en glamour van het statement dat in al 

zijn spektakel de aandacht op zich probeert te 

richten, die op de eerste rij staat en in al zijn 

ijdelheid zich in de meest vreemde bochten 

wringt.  De schoonheid van het banale zit in 

zijn soberheid en zijn zeggingskracht in het 

vanzelfsprekende. Door zijn herkenbaarheid 

draagt het zijn eigen functioneren zo goed uit 

dat we het kunnen gebruiken zonder er bij stil 

te staan. We zijn ons er niet van bewust maar 

als het ontbreekt laat het ons in verwarring 

achter. 

Ik conformeer me dan ook graag aan 

de realiteit en zie de rol van abstracte 

concepten slechts als een tijdelijk kapstok 

voor beslissingen.   Het compromis op een 

bepaald abstact concept hoeft dan ook geen  

verarming te betekenen voor het ontwerp,  

maar kan evengoed een rijkheid aan betekenis 

opleveren. Soms toont het sterke statement 

namelijk eveneens ook de blindheid voor het 

overzicht op het totaal. 
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Im
perfectie

& schoonheid

?

Het thema perfectie klinkt als een beladen 

thema dat vraagt om een bovenmenselijke 

prestatie. Het roept het beeld op van 

een utopie en tegelijkertijd voelt het als 

een dwangbuis,  een starre situatie die 

geen ruimte meer biedt voor alternatief, 

zo volmaakt dat het zelfs de vrijheid 

ontneemt.  Het lijkt daarmee een 

paradoxaal bestaan te leiden waarin we 

er constant naar streven, in de hoop het 

nooit te bereiken.  Het architectonische 

onderzoek is verstrengeld met dit 

beklemmende thema van perfectie, 

omdat het niet alleen de vraag stelt hoe 

de omgeving functioneert, maar tevens 

probeert te beantwoorden hoe deze te 

verbeteren.  Met het thema perfectie 

kan er dus inzicht verschaft worden in 

de complexiteit van het architectonische 

vraagstuk.  
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Om beter grip te krijgen op de vraag wat 

perfectie nu eigenlijk is, kan het verhelderend 

werken het woord eerst in een zo neutraal 

mogelijk abstractie te plaatsen. Daarmee 

kan het los van een emotionele geladenheid  

beschouwd worden .

3 = een perfecte 3

3 = een imperfecte 3,1

3,1 = een imperfecte 3

In deze vergelijking wordt zichtbaar dat de 

term “perfectie” eenvoudigweg aangeeft dat 

iets exact voldoet aan de gestelde criteria. 

Het is daarmee niet zozeer een eigenschap 

van het object als wel een product van 

een relatie. Zoals hierboven getoond, is 3 

weliswaar een perfecte 3, maar komt het het 

als 3,1 net iets te kort en is dit zelfde getal als 

imperfect te beschouwen. Niets ten nadelen 

van 3 overigens, want 3,1 is net zo goed een 

imperfecte 3. 

Criteria waarmee we tot een oordeel komen 

over het beschouwde object kunnen dus 

voortkomen uit gemaakte afspraken in de 

vorm van bijvoorbeeld defi nities. Zo geeft de 

constatering dat iets een perfecte cirkel  is 

slechts aan dat de vorm exact overeenkomt 

met de defi nitie van een cirkel. Echter 

kunnen criteria eveneens  voortkomen uit 

een persoonlijk waardeoordeel. Daarmee  

verliest Perfectie zijn neutrale karakter 

en vertegenwoordigt het een virtueel punt 

waarin alles exact voldoet aan het geen dat 

wij als mens verlangen en waarbij we dus 

ook niets meer te verlangen hebben.  Een 

virtueel punt omdat niet alleen het object 

niet aan onze eisen kan voldoen als wel dat 

het mensenlijk willen meegroeit met het te 

bereiken van het doel. De mens kan slechts 

willen in het perspectief dat hem voorhanden 

is. In het proces van streven naar verandert 

ook het persoonlijk perspectief en daarmee 

dus het streefdoel. Het is dan ook inherent 

aan de mens om zichzelf als onvolmaakt te 

beschouwen.  Niet zozeer omdat alleen God 

perfect zou kunnen zijn, als wel dat de mens 

altijd zal blijven willen. 

Tot dus ver kan het begrip perfectie redelijk 

eenduidig gedefi nieerd worden en levert het 

weinig problemen op.  Echter lijkt het zich 

in de esthetica toch vrij ambigue te gedragen 

door de suggestie van “de schoonheid van 

imperfectie”.  In het boek Wabi-Sabi for 

Artist, designers, Poets & philosophers 

(Koren. 2008)wordt een poging ondernomen 

uit een te zetten wat het Japanse esthetische 

begrip Wabi-sabi inhoudt.  Hoewel het boek 

zeer voorzichtig om gaat met de defi niëring 

van Wabi Sabi en met opzet zich onthoudt 

van een strikte defi nitie van het begrip, wordt 

het wel in relatie gebracht met het idee van 

schoonheid van de imperfectie; het tijdelijke 

en incomplete. Het wordt onderbouwd met 

het feit dat het een esthetiek is die gebaseerd 

is op de natuur die aan al deze eigenschappen 

onderhevig is.  De vraag die dit oproept is 

waarom we dingen als imperfect zijn gaan 

benoemen terwijl we het juist als kwaliteit 

beschouwen. 

Als we aannemen dat perfectie juist een 

aanduiding is voor het geen waar naar 

we streven en dus ook willen, dan is de 

uitspraak “de schoonheid van imperfectie” 

vrij paradoxaal. Maar afgezien van deze 

constatering wordt er aan de hand van 

de term Wabi-Sabi wel een schoonheid 

verwoord die zeer herkenbaar is.  Het is 

de schoonheid die we bijvoorbeeld kunnen 

herkennen in oude boerderijen waarin de 

balken ter plaatse op maat zijn gemaakt en 

waar de timmerman op inventieve wijze 

oplossingen moest bedenken om de net te 

korte balk toch functioneel toe te passen. In 

alle  “imperfecties” lezen wij de ambacht en 

het eigene van hout. In alle vervorming lezen 

we de spanning die het gebouw ondervindt en 

heeft ondervonden.  In elke verwering zien 

wij hoe de tijd het gebouw gade slaat. In elke 

splinter, knoest en zaagsnede herkennen wij 

het hout en verwordt het tot meer dan een 

horizontale lijn in ons blikveld.  Het zijn al 

die facetten, die wij in onze abstractie van de 

balk (als wiskundige vorm) hebben opgeslokt, 

maar die daarentegen een balk wel maakt tot 
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een materieel element. Misschien is abstractie 

wel een van de facetten die ons laat verleiden 

sommige zaken te benoemen als imperfect.  

Bij het maken en ontwerpen van de boerderij 

is er gedacht in abstracte vormen. Zo is 

er bijvoorbeeld bij het maken van een 

houten balk gedacht in de vorm van een 

geëxtrudeerde rechthoek en bij het zetten van 

een muur aan het abstracte fi guur: de rechte 

lijn. Door te streven naar deze abstractie 

wordt ervoor gezorgd dat het bouwproces 

eenvoudiger wordt. Deze vereenvoudigde 

voorstelling van de werkelijkheid dient 

als richtlijn, waardoor we niet constant 

opnieuw de zaken hoeven te meten en elke 

keer opnieuw moeten kijken of het wel blijft 

staan. Het hoeft echter noodzakelijkerwijs 

niet zo te zijn dat er bij het streven naar 

die abstracties er ook gestreefd wordt naar 

esthetische perfectie.  Om de wisselwerking 

tussen abstractie en de schoonheid van 

de werkelijkheid te tonen, wordt hier een 

mogelijk perspectief  beschreven op de 

bakstenen muur.

Vanuit het oude maakprocédé kon er niet 

voorkomen worden dat de stenen met 

verschillende kleurtinten uit de oven kwamen 

en hoeveel moeite er ook in word gestoken om 

een rechthoekige vorm te maken, blijven de 

randen altijd brokkelig. Je zou kunnen stellen 

dat de bakstenen muur imperfecties heeft, 

omdat de kleur niet perfect egaal is en de 

steen niet perfect rechthoekig is. Daarentegen 

zullen sommige beweren dat het nou eenmaal 

‘hoort’ bij een bakstenen muur. Sterker nog,  

de subtiele kleurverschillen worden juist ook 

wel  als charme van de wand gezien. Zelfs nu 

het maakproces zo veranderd is, waardoor 

er wel een redelijk egale kleur baksteen te 

maken is, wordt er met opzet verschillende 

tinten aangebracht in de baksteen.  Facetten 

die misschien in onbeheersing zijn ontstaan, 

zijn we juist gaan beschouwen als kwaliteiten 

van de muur en daarmee hoeven ze dus niet 

beschouwd te worden als imperfect.  Er kan 

dus zonder paradox gesteld worden dat een 

esthetisch perfecte bakstenen muur bestaat 

uit imperfect egale stenen die niet perfect 

Schoonheid 
onvouwt 
zich in het 
spanningsveld 
van controle en 
onbeheersing
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rechthoekig zijn. Met “perfecte bakstenen 

muur” wordt namelijk verwezen naar de 

criteria’s die wij vanuit ons waardeoordeel 

de muur opleggen en imperfect egaal en 

rechthoekig betekent slechts dat de steen dus 

niet voldoet aan de criteria die voortkomen 

uit de defi nitie van egaal en rechthoekig.

Abstracte ideeën spelen daarentegen wel 

een belangrijke rol in onze esthetische 

ervaring, omdat we als mens die nu eenmaal 

nodig hebben om de wereld überhaupt 

te kunnen bevatten en niet constant te 

verdwalen. We bedenken dus niet slechts 

de dingen in abstractie, maar memoriseren 

en gebruiken de abstractie ook in onze 

waarneming. Abstractie speelt dus wel 

degelijk een belangrijke rol in ons esthetisch 

waardeoordeel, omdat het de wereld voor ons 

eenvoudiger te beheersen maakt en de mens 

het gevoel kan geven dat hij de omgeving 

onder controle heeft.  

In de confl icterende waardes die zich nu 

lijken af te tekenen, waarbij er aan de ene 

kant waarde wordt gezien in dingen die in 

menselijke onbeheersing zijn ontstaan en 

aan de andere kant juist gestreefd wordt 

naar die abstractie waarin zoveel mogelijk 

geprobeerd wordt controle uit te oefenen 

op onze omgeving, ontvouwt de schoonheid 

zich juist in dit spanningsveld.  Zoals ook 

Aldo van Eyck(2012) stelt met zijn idee 

over tweeling fenomenen, krijgt iets slecht 

betekenis in zijn wederkerige relatie met 

het tegenovergestelde, er is geen zwart 

zonder wit, geen privé zonder openbaar, geen 

eenvoud zonder complexiteit.

Een modernistische villa waarbij er naar 

gestreefd is om alles te reduceren tot witte 

lijnen en vlakken verleent zijn schoonheid 

onder meer aan het feit dat het exciteert 

in het complexe. Voor een computer model 

dat  opgebouwd  is uit wiskundige witte 

vlakken en zonder zichtbare structuren 

blijft staan, hoeven we geen bewondering 

te hebben, het exciteert namelijk in een 

omgeving voortkomend uit wiskundige 

formules. Juist doordat we de realiteit zo 

kunnen beheersen dat het zich conformeert 

aan die abstractie en zich kan weren tegen de 

grilligheid van de natuur, zou het witte vlak 

bewonderenswaardig kunnen maken.

De schoonheid die wordt beschreven aan 

de hand van het begrip Wabi-Sabi bevindt 

zich in het zelfde spanningsveld van de 

mens in relatie tot zijn grillige omgeving 

die hij probeert te handhaven. Hoewel het 

niet zozeer de schoonheid van beheersing 

ontkent, bevraagt het in hoeverre we de 

omgeving in een abstractie moeten dwingen 

en  het misschien niet eenvoudiger is juist de 

aard van de materie proberen te begrijpen, 

om zo met de weg van de minste weerstand 

het te gebruiken om de menselijk omgeving 

behaaglijk te maken.  Door de schoonheid te 

laten zien van de grilligheid en complexiteit 

die niet voortkomt uit menselijke  

dominantie, biedt het een alternatief juist als 

ontwerper in te spelen op alles wat de realiteit 

te bieden heeft en daarmee een constant 

confl ict met de materie voorkomt doordat 

eigenschappen worden toegeëigend die het 

niet bezit. 
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Deze dialoog heeft iets weg van de 

weerspiegeling van het idee van macht in 

het kinderboek “le petit prince” (De Saint-

Exupery. 1999) waarin de kleine prins een 

asteroïde bezoekt, waar een koning woont 

die naar zijn zeggen over alles heerst. In de 

dialoog met “de kleine prins” toont hij dan ook 

zijn beheersing. 

-het is in strijd met de etiquette om in 

tegenwoordigheid van een koning te gapen. Ik 

verbied het je, zei de vorst. 

- Ik kan het niet laten, antwoordde het prinsje 

erg verlegen. Ik heb een lange reis achter de 

rug en ik heb niet geslapen. . . 

-Goed, zei de koning, dan beveel ik je te gapen. 

Ik heb in geen jaren iemand zien gapen. Een 

fl inke gaap vind ik een bezienswaardigheid. 

Vooruit gaap nog eens, ik beveel het je.

-Ik wordt er verlegen van. . . Nu kan ik het 

niet meer. . .zei de Kleine prins, blozend tot 

achter zijn oren.

-Hm, hm! Antwoordde de koning. Nou ja, dan 

beveel ik je om af en toe eens te gapen. . .

Hij brabbelde zo’n beetje en deed nijdig want 

die koning was op een ding boven alles gesteld: 

dat zijn gezag erkend werd. Hij duldde geen 

ongehoorzaamheid. Hij was een Absoluut 

monarch. Maar omdat hij een heel goed hart 

had, waren zijn bevelen redelijk. Hij zei wel 

eens: Wanneer ik aan een generaal bevel gaf 

zich in een zeemeeuw te veranderen, zou het 

niet de schuld van de generaal zijn als hij niet 

gehoorzaamde. Dat zou mijn schuld zijn.

Door middel van het karakter “de koning” 

refl ecteert de schrijver op een prachtige 

relativerende wijze op het idee van macht. 

In al zijn redelijkheid kan de machthebbende 

zonder tirannie slechts dat gene willen wat 

er door zijn onderdanen verwacht wordt 

en toont daarmee de wederkerige relatie 

daartussen. Dit kan linea recta geprojecteerd 

worden op de ontwerper die de omgeving 

probeert vorm te geven.

Mijns inziens is de kunde van een ontwerper/ 

architect niet slechts gelegen in de kunst 

om een utopische beeld te projecteren op de 

werkelijkheid en deze in een verwezenlijking 

te vertalen. Het gaat op de eerste plaats om 

het begrijpen van de omgeving met als doel die 

omgeving in al zijn condities te vertalen naar 

een behaaglijke plek waar het goed toeven 

is. Zoals ook Ai Weiwei (2009) aangeeft in 

het interview met Hans Ulrich Brist waarin 

ze spreken over low-cost arhitecture. “It’s 

all about human struggle  and the reality of 

the condition rather than being a utopian 

thing.”  Zowel de contextuele condities, als 

materiële en culturele condities vormen de 

basis voor de dialoog waarin we ons afvragen 

hoe wij als mens ons willen verhouden ten 

opzichte van deze condities.  In een poging een 

gewenste ruimtelijke ervaring te creëren, zijn 

de ruimtelijke condities dus niet slechts het 

doel, maar tevens de aanleiding tot maken. In 

het streven naar esthetische perfectie bevindt 

het doel zich dus ook niet in het luchtledige, 

maar moeten de criteria constant worden 

afgewogen aan de hand van de gestelde 

situatie.  Het is dus ook niet slechts de 

standvastigheid van de ontwerper die met een 

ijzeren wil de condities naar zijn hand weet 

te zetten waarmee men dichter bij het doel 

komt als wel de vindingrijkheid om gegeven 

condities tot kwaliteit te maken.  
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DE SCHOONHEID VAN IMPERFECTIE
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Het onderzoek strekt zich uit over drie 

verschillende hypothetische opgaves.  Door de 

doelstelling  van de drie verschillende opgaves 

exact gelijk te houden en alleen de gestelde 

locatie te veranderen,  kan inzichtelijk 

gemaakt worden hoe de ruimtelijke context 

van invloed is op de uiteindelijk oplossing 

voor het te bereiken doel.  Daarmee wordt 

gepoogd inzichtelijk te maken op welke wijze 

de gekozen architectonische benadering  de 

bestaande situatie als leidraad neemt voor een 

verdere inpassing.' � � � � ( ) 	 � � � � * + � % �
Het TAC is een cultureel centrum dat 

zich bevindt tegenover het Philipstadion 

in Eindhoven en ligt daarmee net buiten 

het stadscentrum. Dit cultureel centrum 

huisvest tachtig ateliers en werkplaatsen 

voor beginnende cultuurmakers en heeft 

2000 m2 aan kleine en grote zalen, die 

bestemd zijn voor exposities, evenementen, 

en optredens die daar georganiseerd worden.  

Het wordt geleid door een kleine groep 

vaste medewerkers die worden ondersteund 

door een grote groep vrijwilligers.  Met 

minimale budgetten ziet het TAC zichzelf 

als broedplaats voor culturele vernieuwing 

waarin het experiment centraal staat en 

daarmee het reguliere entertainment onder 

de loep neemt.   Het richt zich daarmee op 

een klein publiek, dat zich interesseert voor 

het proces van het ontdekken van nieuwe 

uitingsvormen.  Als opmaat voor het grotere 

podium als de stadsschouwburg of Eff enaar 

vervult het daarmee een geheel eigen functie.

Het TAC is gehuisvest in een oud Philips 

gebouw, dat door de tijd heen verscheidende 

functies heeft geadopteerd.  Nadat het 

Van Abbe museum het gebouw als tijdelijk 

onderkomen heeft gebruikt,  heeft het 

TAC zich het complex toegeëigend.  Er zijn 

slecht minimaal noodzakelijke aanpassingen 

gemaakt waardoor er een vervlechting is 

ontstaan tussen karakteristieke van de 

gehuisveste functies. Door deze minimale 

aanpassingen lijkt het gebouw echter zijn 

huidige functie daardoor gebrekkig te 

communiceren naar de buitenwereld.

Architectonische opgave
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Locatie  A

Locatie  B

Locatie  C



$ � � � � � � � � � � +
De doelstelling is om een geschikte 

hoofdingang te ontwerpen voor het TAC, dat 

het publieke functioneren naar buiten weet 

te profi leren om op deze wijze de onbekende 

gewillige bezoeker het gevoel te geven 

welkom te zijn. Daarbij wordt benadrukt 

dat het om de gewillige bezoeker gaat, omdat 

het niet zozeer draait om zo veel mogelijk 

mensen aan te trekken als wel om het maken 

van een gepast gebaar voor het kleinschalige 

experimentele podium dat het TAC biedt.

De drie verschillende opgave’s hebben elk een 

specifi eke locatie in het complex.

Locatie A

Dit is de locatie van de huidige hoofdingang 

van het complex, waarmee met een eenvoudig 

luifeltje een poging wordt ondernomen de 

bezoeker welkom te heten

Locatie B

Locatie B is de oorspronkelijke hoofdingang 

van het complex toen het opgeleverd werd.

Locatie C

Dit is de verbinding naar de achter patio van 

het complex waarop het voormalige ketelhuis 

zich bevindt, dat zijn functie heeft verloren 

door de aansluiting op stadsverwarming.

24
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LOCATIE B

LOCATIE A

LOCATIE C



26

Het is misschien even wennen als je voor de 

eerste keer het TAC bezoekt.  Je komt aan met 

je fi ets en sluit hem aan in een grote slinger 

van fi etsen die begint bij een klein fi etsenrek 

dat ongeveer de ruimte biedt aan een zestal 

fi etsen. De slinger draait met een sierlijke 

boog om de ingang, om deze niet te blokkeren 

en  vormt daarmee een prachtige markering 

naar de voordeur. Met een verwelkomend 

gebaar staan de twee voordeuren open 

om tevens te voorkomen dat ze in het slot 

zouden vallen.  Het glaswerk in de deur blijkt 

prachtig geschikt als een plaats waar de 

affi  ches kunnen hangen en is dus ook geheel 

,zonder een strakke regie, volgehangen met 

affi  ches van verscheidende evenementen die 

nog moeten komen of al geweest zijn .

Eenmaal de voordeur gepasseerd begeef je je 

in een klein halletje met een portiershokje 

dat je dreigend aankijkt. Even voel je de 

onzekerheid opkomen of je wel op de goede 

plek bent beland en bekruipt je het gevoel 

dat het misschien  toch echt slechts voor een 

select gezelschap bedoeld is . Maar mede door 

de salontafel in het portiershokje dat toch niet 

bepaald hoort bij het normale functioneren, 

daalt het ongemak en  sla je de vreemd 

wegdraaiende gang in die er uitziet als enige 

mogelijkheid het gebouw verder te betreden.  

Door  de “z”-vorm van de gang geeft het 

gebouw niet direct prijs waar het naar toegaat 

en hoewel er met kleine markeringen is 

aangegeven dat je toch echt op weg bent naar 

het café,  spreekt de omgeving dit volledig 

tegen.  Het is een gang die door zijn vele 
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deuren aanvoelt als een kantoor wat er op 

wijst dat je misschien dan toch een ongenode 

gast in het complex bent.  De verwondering 

is dan ook des te groter bij het openen van 

de klapdeuren en het verlaten van de gang. 

Je komt in het cafe dat aansluit op een groen 

patio en even krijg je toch het gevoel dat je op 

eigen kracht een kleine oase ontdekt hebt.

 

Je hoeft geen groot onthaal te verwachten, 

maar er zal ook niemand verwonderd opkijken 

dat er een vreemdeling binnenkomt.  Het 

gehele functioneren is losbandig geregisseerd, 

waardoor je als bezoeker al snel onderdeel 

bent van het evenement.  De kapstok is 

daar, waar de mensen hun jas leggen, wat 

tevens  betekent dat daar waar je je jas 

neer legt ook de garderobe kan ontstaan.  

De gastheer onderscheidt zich slechts van 

het publiek door aan de andere kant van de 

bar te staan en de performer is vaak tevens 

het publiek.  Na binnenkomst is het  nog 

moeilijk enige oriëntatie te vinden en ervaar 

je het complex als een ongrijpbare structuur 

van gangen en ruimtes waar je doorheen 

kunt dwalen.  Naar gelang het evenement, 

krijgen de ruimtes dan ook hun functie, 

waardoor het gebouw zich steeds op een 

andere wijze profi leert.  De evenementen 

verschillen van een kleine tentoonstelling van 

schilderijen, tot performances van muziek 

gemaakt met gevonden voorwerpen door 

stadsjutters. Van een voordracht van poëzie 

tot een geïmproviseerde dansvoorstelling 

en het liefst allemaal tegelijkertijd, kort na 

elkaar, of multidisciplinair. Dit dynamische 
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functioneren vindt zijn afspiegeling in het 

karakter van de plek. 

Door de tijd heen, heeft niemand zich druk 

gemaakt over de gehele samenhang van het 

complex en is er op Belgische wijze steeds 

lokaal tot een oplossing gekomen.  Bij elke 

aanpassing lijkt er gekozen voor een nieuwe 

type deur , zijn de muren slechtst wit geverfd 

tot een hoogte waar nog schilderijen kunnen 

hangen en laat het gedesignde meubilair 

zich makkelijk afwisselen door de plastic 

buitenstoel.  De kracht hierin is dat door het 

ontbreken van een hogere hand met veel 

geld, het functioneren zich veel organischer 

ontwikkelt.  Constant worden er met 

minimale middelen en verscheidene actoren 

het naar hun inziens broodnodige uitgevoerd.  

Hierdoor ontstaat er een lappendeken van 

ontwikkelingen, waarin zowel fysieke 

aanpassingen als gebeurtenissen, nieuwe 

lagen zijn die van invloed zijn op de volgende. 

Het TAC  heeft uiteindelijk deze oneff enheden 

nodig  om ruimte te kunnen bieden aan 

nieuwe initiatieven. Dat betekent niet dat er 

niet op grotere schaal ontwikkelingen kunnen 

plaatsvinden. Echter om het karakter van 

het TAC niet te verliezen kan het nooit de 

bedoeling zijn om elke plooi glad te strijken. 

De oorspronkelijk architectonische 

constellatie van het complex schemert nog 

wel duidelijk door in de nieuwe structuur 

en komt tot een interessant samenspel 

aan de binnenzijde van het complex.Aan 

de buitenzijde is het echter nog vrijwel 

onveranderd en heeft het een slinger aan 

fi etsen en een groot spandoek nodig om zich 

naar buiten te profi leren.  De vraag is dan ook 

wat een mogelijk volgende stap zou kunnen 

zijn in de ontwikkeling van dit organisme.
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In relatie tot de context kan de ingang  

beschouwd worden als een mediator tussen 

twee verschillende ruimtelijke condities, die 

vanuit de theorie van Aldo van Eyck(2012), 

beide ruimtes betekenis geeft door ze aan 

elkaar te relateren en eveneens zijn betekenis 

verleent aan die ontstane ruimtelijk 

condities.  Zo stelt Aldo van Eyck dat alles zijn 

betekenis heeft in wederkerige relatie tot het 

andere. Dat geldt niet alleen voor evidente 

zaken als;  er is geen zwart zonder wit, of geen 

groot zonder klein, maar stelt eveneens dat 

er dus bijvoorbeeld ook niet gesproken kan 

worden over de gemeenschap zonder het te 

hebben over het individu of openheid kunnen 

creëren zonder het creëren van intimiteit. 

Het ontwerp van een ideale hoofdingang 

houdt dus niet op bij de voordeur, omdat 

het als dienend element gedefi nieerd 

wordt door zijn rol die het in zijn context 

vertegenwoordigt. Een context die op 

zijn plaats altijd weer een mediator is van 

zijn eigen context.  Vanuit het object, 

de voordeur geredeneerd, geeft deze dus  

bepaalde kwaliteiten aan bijvoorbeeld de 

achterliggende vestibule door het op bepaalde 

wijze te relateren aan het portiek. Een 

vestibule die van invloed is op de kwaliteit 

van beleving van de achterliggende hal, 

die op zijn plaats zowel defi nieert als wel 

gedefi nieerd wordt, door de omliggende 

ruimtes van het huis.  Omliggende 

ruimtes waarvan er  één de badkamer kan 

zijn, een badkamer die dus gedefi nieerd wordt 

door zijn relatie met de hal, maar tevens 

gedefi nieerd wordt door het badkamerraam, 

dat ook weer als mediator zowel betekenis 

verleent en krijgt door de relatie die het legt 

tussen binnen en buiten.  Een badkamerraam 

die dus van invloed is op de badkamer, die 

van invloed is op de hal, die van invloed 

is op de vestibule, die van invloed is op de 

voordeur.  Een voordeur die van invloed is 

op het portiek, dat onderdeel is van de straat, 

dat onderdeel is van een infrastructuur, een 

infrastructuur die duiding geeft aan een stad. 

 

Deze redenatie had kunnen eindigen bij een 

pot pindakaas  in het linkerkastje van de 

keuken als wel bij de auto van de buurman. 

Waar het omgaat is dat holistisch gezien 

ieder betekenis gerelateerd is aan het grotere 

geheel, en dat het creëren van een “perfecte” 

ingang  wederkerig is aan het creëren van een 

aanliggende vestibule of portiek. Verander 

ik de vestibule bijvoorbeeld in de wc dan is 

het maar de vraag of die open relatie met het 

portiek die eerst als kwaliteit van zowel het 

portiek als de vestibule gezien kon worden, 

nog steeds dezelfde waarde bezit. Het punt 

wat hiermee duidelijk wordt is dat het doel 

om een ideale ingang te ontwerpen, slechts 

een startpunt is om na te denken over het 

gehele functioneren van het complex.
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het   ontwerpproces

als               onderzoek
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Zoals Merleau Ponty stelde in zijn 

radiolezingen die zijn gebundeld in het 

boek ‘de wereld waarnemen’  is de beleving 

het product van een totale constellatie aan 

waarneembare fenomenen.  We kunnen 

dus intimiteit die we ervaren in de ruimte 

niet slechts relateren aan de hoogte van 

de ruimte, of de kleur rood verbinden met 

de emotie passie. Vanuit deze zienswijze 

moet er dus met gepaste voorzichtigheid 

worden omgegaan met het ontrafelen van 

het architectonische probleem. Hoewel 

abstracties de mens helpen structuur te 

geven aan zijn waarneming en die dus ook 

als ontwerptool ingezet kunnen worden, 

vertegenwoordigen ze niet de daadwerkelijke 

situatie. Juist de terugkoppeling naar de 

daadwerkelijke situatie is van belang om 

niet te vervallen in simplifi caties. Echter 

is het ondoenlijk om in het ontwerpproces 

constant de terugkoppeling te maken 

naar de daadwerkelijke situatie en is de 

architect gedwongen zich toe  te leggen op 

representaties ervan. Bij elke schaalsprong 

kan slechts de abstractie toenemen. Het is 

echter van belang bewust  te zijn van het 

verlies van betekenisvolle informatie.  Als 

architectonisch ontwerper is het dus van 

belang constant de gemaakte abstractie 

te verifi ëren en op de proef te stellen door 

verschillende verbeeldingstechnieken.

Om de rijkheid van een bestaande situatie 

als het TAC niet te verliezen is er vanaf 

het eerste idee gewerkt  in een 1:20 model 

waarin ik geprobeerd heb zo dicht mogelijk de 

bestaande situatie te benaderen.  In constante 

wisselwerking met deze representatie heb 

ik onderzocht hoe ik bestaande elementen in 

dienst kan stellen voor het te bereiken doel, 

namelijk het creëren van een ideale ingang 

voor het TAC.  Door bepaalde verwachtingen 

te verwezenlijken in de representatie werden 

echter   niet alleen abstracte ideeën getest 

op de werking in het totaalbeeld, maar werd 

eveneens het te bereiken doel gespecifi ceerd.  

Met de verschillende varianten die 

ontstonden werd inzichtelijk wat de invloed 

is van verschillende factoren. Het eff ect  van 

bijvoorbeeld een eenvoudig luifeltje waaraan 
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we zo gewend zijn geraakt, wordt weer 

zichtbaar bij het weghalen ervan. De invloed 

van symmetrie wordt pas echt duidelijk als 

die doorbroken wordt. Juist in het aandragen 

van oplossingen en de toepassing ervan in de 

gerepresenteerde situatie wordt het probleem 

inzichtelijk.    

Het ontwerpproces kan daarmee gezien 

worden als een vorm van onderzoek waarin 

de uiteindelijke beleving getest wordt 

in representatieve modellen. Daarmee is 

het ontwerpproces breder dan slechts een 

poging gevonden waarde in een theoretisch 

onderzoek te vertalen in een ontwerp. Door 

het vormen van de oplossing wordt eveneens 

onderzocht wat de vraag is en komen beiden  

in de wisselwerking tussen vraag en oplossing 

tot ontwikkeling. Het architectonische 

onderzoek houdt zich daarmee niet slechts 

bezig met het bereiken van het doel, maar 

buigt zich tevens over de vraag wat het doel 

nu eigenlijk is.
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De constante terugkoppeling naar het 

representatieve model zorgt ervoor dat 

er niet gebouwd wordt op misleidende 

kwaliteiten  die ontspruiten uit de 

gemaakte schematisering, maar niet één op 

één te herleiden zijn tot het geen dat het 

representeert. De verschillende factoren 

werden dus nooit geanalyseerd buiten de 

context waarin ze zich bevonden, waarmee 

voorkomen kan worden dat de schematisering 

die als hulpmiddel zou moeten dienen de 

complexiteit te bevatten, verwordt tot 

het streefdoel waar naar de bestaande 

situatie zich moet schikken. Hoewel deze 

schematiseringen bepaalde kwaliteiten 

kunnen vertegenwoordigen,  kan het tevens 

te kort doen aan de ambigue eigenschappen 

die juist kwaliteit dragen in de spanning van 

verschillende concepten.

Hiermee kan  voorkomen worden dat 

de schematisering die als hulpmiddel 

zou kunnen dienen de complexiteit te 

bevatten, verwordt tot het streefdoel 

waarnaar de bestaande situatie zich 

moeten schikken.
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Het uitgangspunt voor iedere 

ontwerpbeslissing, oftewel oordeel over 

de schoonheid, is de persoonlijke beleving 

die veelal niet vergezeld is van een heldere 

verklaring. In onze ervaring maken we 

namelijk gebruik van veel associatieve 

relaties waarvan we ons niet altijd even 

bewust zijn. Iemands gelaat kunnen we 

bijvoorbeeld herkennen uit duizenden, 

echter betekent dat nog niet dat we daarmee 

de persoon dus ook kunnen natekenen.   We 

beoordelen dan ook vaak eerst iets als mooi 

of lelijk en proberen vervolgens te verklaren 

hoe we tot het oordeel gekomen zijn.  Het 

gebruik van deze impliciete kennis kan 

gezien worden als het intuïtieve aspect in 

het ontwerpproces. We hebben niet altijd 

een duidelijke verklaring nodig om een 

beslissing te kunnen nemen. We kunnen 

echter wel, met het herleiden van kennis 

waarmee onze beleving geconditioneerd  is, 

de ander meenemen in het begrijpen van 

onze belevingswereld. Bovendien kan het 

eveneens een houvast zijn voor de ontwerper 

om volgende ontwerpbeslissingen te kunnen 

maken.  Het architectonische onderzoek is 

daarmee zowel duidend als vormend aan de 

beleving. Duidend door impliciete kennis (die 

men gebruikt in het oordeel over schoonheid) 

expliciet te maken, als wel vormend door het 

opdoen van nieuwe kennis die van invloed is 

op de beleving.
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Persoonlijke beleving is veelal niet 

vergezeld van een heldere verklaring.

Het gebruik van impliciete kennis kan 

gezien worden als het intuïtieve aspect in 

het ontwerpproces.
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Ontwerp Locatie A

Etage 01

Begane grond
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Door de de twee wanden voor de vestibule 

weg te halen blijft er een ruimte over die 

zowel onderdeel is van de openbare straat als 

onderdeel van het interieur van het gebouw 

en het krijgt hiermee het karakter van een 

balkon aan de openbare straat.  Door de 

aanwezige symmetrie die door verschillende 

aangebrachte elementen wordt versterkt 

eigent de ruimte zich een centrale rol toe 

en verwordt het voormalige portiershokje 

de spil van de ruimte.  Op de eerste plaats 

vervult het de rol van het centrale punt 

van de symmetrie en is het de sokkel van 

het ornament daarboven. Echter om een 

aansluiting te maken op de gang die links 

van het portiershokje is gelegen,  wordt de 

symmetrie verbroken en opent zich de ruimte 

aan de rechter zijde van het portiers hokje, 

waardoor er een passage ontstaat die het 

verdere verloop van de routing verhelderd. 

Hiermee  vloeit de centrale focus over naar 

een routing die om de bezoeker heen cirkelt 

en waarin het portiershokje slechts een 

tussenschakel is tussen binnen en buiten. Met 

de verstrooide transparantie van de glazen 

bouwsteen blijft  het verschil tussen open 

en dicht behouden, maar wordt met behulp 

van de blauwe wand wel  zichtbaar hoe de 

routing voort gaat. In dit spanningsveld van 

symmetrie en a-symmetrie krijgt de ruimte 

een dubbelzinnig karakter.  

Het dak dat verlaagd ligt ten opzichte van de 

voormalige buitenwanden wordt beëindigd 

met een conventioneel boeiboord  dat de 

twee hogere wanden omarmd.  Door het 
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doortrekken van het boeiboord worden 

de wanden van de ingekapselde ruimte 

betrokken bij de gevel, waardoor de ruimte 

meer onderdeel wordt van de openbare straat.  

Ook hier weer speelt balans in ambigue 

kwaliteiten een belangrijk rol.  Aan de ene 

kant kan het beleefd worden als een gat in 

de gevel waarin de ruimte toebehoort aan 

het interieur en anderzijds kan het eveneens 

gelezen worden als een terug knikkende gevel 

waarin de ruimte onderdeel wordt van het 

exterieur. 

De twee lichtstraten zouden de associatie 

kunnen opwekken van de installaties op een 

fl atgebouw die zich proberen te verschuilen 

achter de dakrand. Als zichtbare machines 

van het licht visualiseren ze duidelijk hun 

eigen functioneren. In deze associatie van 

gebouw als machine spelen de dakgoten ook 

een belangrijke rol die in hun symmetrie 

bijna verworden zijn tot twee zuilen voor de 

ingang. 

De zwartgeverfde achtergrond die fungeert 

als bilboard voor het TAC ontkoppelt de 

ingang lichtelijk van zijn omgeving waardoor 

(in relatie met de reclame voor het TAC 

daar boven)  de illusie kan ontstaan een 

driedimensionaal reclamebord binnen te 

lopen.   Het levert een vreemde frictie op waar 

in het bijna verwordt tot een fi lmdecor dat 

zich vreemd genoeg heeft verstrengeld met 

de studio en uiteindelijk niet een decor van de 

ingang is, maar tevens ook  daadwerkelijke is 

verworden tot ingang van het complex.
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Ontwerp Locatie B

Etage 01

Begane grond
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Het trappenhuis op deze locatie reikt 

statig boven de rest uit en wordt in dit 

imposante karakter versterkt door de 

langgerekte gebrandschilderde ramen.  Aan 

de rechterzijde van dit trappenhuis bevindt 

zich de oorspronkelijke hoofdingang van 

het complex.  Echter leent het karakter van 

het trappenhuis zich erg goed  om de juiste 

allure te geven aan de  publieke ingang. Er 

is echter op deze locatie nog een tweede plek 

die erg karakteristiek is. Hoewel het door 

de chaos aan vele wanden niet erg opvalt 

als je door het huidige complex  struint, is 

het vanuit de plattegrond erg herkenbaar. 
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In de oorspronkelijk bouwtekening was 

deze ruimte, die in de huidige situatie 

is opgedeeld in verschillende ateliers en 

opslagmogelijkheden, benoemd als “ de Kluis” 

dat al erg tot de verbeelding spreekt.  Het 

heeft dan ook wat dikker muren dan de rest 

van het complex en  kan vanuit de plattegrond 

het best  omschreven worden als het laatste 

passtuk van het ontwerp.   De ruimte schikt 

zich naar de richtingen van zijn context 

waardoor het juist de spanning vangt van de 

verdraaide richting in het gebouw.  Door alle 

vloeren en wanden binnen deze ruimte weg te 

halen blijft er een robuust ogende hal over die 

zou kunnen dienen als welkomsthal van het 

complex.

In het ontwerp  kan het TAC  betreden 

worden onder de gebrandschilderde ramen 

van het voormalige trappenhuis. De eerste 

laag is vormgegeven als simpel gat in de 

gevel.  In de ruimte daarachter bevinden 

zich de voordeuren die zich lijken te begeven 

in het interieur van het gebouw.  Door het 

dubbelzinnige karakter  van deze ruimte 

komt er een graduele overgang tot stand 

tussen binnen buiten. Daarachter is een  gang 

die eindigt op een breed raam dat uitkijkt 

op een zelfde vormgegeven raam in de 

tegenoverliggende buitengevel.  Mede door 

het balkon boven de voordeur ontstaat er 

visueel een koker die als zichtas het gebouw 

perforeert.  Ook hier is er weer voor gekozen 

niet alles te onderwerpen aan een abstract 

concept.  Hoewel het raam in deze ruimte de 

as visueel door laat lopen, wordt de ruimte 

tevens beëindigd door een duidelijk zichtbaar 

raamkozijn.  De ruimte wordt dus slechts 

in een bepaalde gradatie betrokken bij het 

exterieur. Het verlaagde plafond versterkt de 

visuele as en zorgt ervoor dat de ruimte zich 

aan de linker en rechter zijde van de gang  kan 

verruimen.   Aan de rechter zijde bevindt zich 

de winkel en garderobe en aan de linkerzijde 

vindt het de aansluiting met “de voormalige 

kluis” oftewel de welkomsthal.
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De muren van deze hal zijn op de plaats van 

de openingen verdikt en afgerond om het 

robuuste karakter van de hal te benadrukken. 

De vloer is betegeld met statige tegels en de 

ruimte is voor zien van smalle hoge ramen die 

het plafond doorkruisen waardoor de hoogte 

van de ruimte benadrukt wordt.  De plaats 

en lengte van de ramen is afhankelijk van 

de hoogte van de bebouwing die eromheen 

staat.  Hierdoor vinden de omliggende ruimtes 

eveneens zijn afspiegeling in de binnenzijde 

van de hal.  Er bevinden zich  in de wand nog 

enkele spiekgaatjes die als kleine verstoring 

in de wand de grootsheid van de hal zelf 

lichtelijk zou kunnen aanzetten.
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Hoewel het benoemd is als welkomsthal 

is er in het ontwerp vooral gezocht naar 

een ruimtelijke constellatie die de potentie 

heeft om op een interessante manier 

gebruikt te kunnen worden. Het specifi eke 

karakter van de ruimte kan een aanleiding 

zijn tot verschillende initiatieven en het 

zou evengoed een tentoonstellingsruimte 

kunnen zijn of een plek waar feesten worden 

georganiseerd. 
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Ontwerp Locatie C

Etage 01

Begane grond
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Deze ingang kenmerkt zich door de 

aansluiting op een achterpatio die wordt 

omsloten door vele hoogtes en richtingen. 

Op deze patio bevindt zich een half 

verdiept ketelhuis die door de aanleg 

van stadsverwarming zijn functie heeft 

verloren en is opgevuld met ateliers. Het 

ontwerp richt zich met name op de vraag 

hoe al deze richtingen kunnen leiden tot een 

vanzelfsprekende routing, waarmee deze 

locatie ideaal wordt om er de hoofdingang van 

te maken.

De aansluiting op de openbare weg bevindt 

zich te midden van een lange gevel. Het 

verticale volume doorbreekt de overstek 

en is iets naar voren geplaatst. Hierdoor 

wordt de horizontale geleding doorbroken 

en wordt de locatie van de ingang zichtbaar. 

De korte luifel en drempel introduceren de 

gang die een lange doorsteek door het gebouw 

maakt en de patio verbindt met het openbare 

gebied. Hoewel de ruimtes fysiek met elkaar 

verbonden zijn, zorgt de drempel en witte 
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kleur ervoor dat de twee gebieden niet in 

elkaar overlopen.

De routing op de patio wordt ingeluid door een 

passage die overloopt in een soort van galerij 

en uiteindelijk resulteert in een bouwvolume 

die om het half verdiepte ketelhuis heen loopt. 

Het ketelhuis wordt ontsloten door de ruimte 

ervoor die trapsgewijs is verdiept waarmee 

de omliggende passage eveneens onderdeel 

wordt van het kleine amfi theater dat ontstaat 

voor de grote taatsdeuren van het ketelhuis. 

Hierdoor krijgt de gehele ruimte een duaal 

karakter dat een fl exibel functioneren zou 

kunnen bevorderen. Aan de ene kant vormt 

het  overstek dus een duidelijke passage naar 

de deur in de hoek van de ruimte, het stelt 

echter eveneens de deuren van het ketelhuis 

centraal door onderdeel te zijn van het 

amfi theater.  Naar gelang het evenement kan 

het ketelhuis zowel de hoofdentree  zijn als 

de taatdeuren worden open gezet, als wel de 

functie vervullen van  een kleine zaal die via 

de gang daarnaast wordt betreden. 
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Soms lijkt het als we dingen ontdoen 

van alle randzaken en ons richten op 

de kern van iets dat we dan zouden 

kunnen komen tot de naakte essentie, 

maar in mijn poging de schoonheid te 

ontvouwen in het ontpellen van de 

werkelijkheid hield ik niets meer over.  

We komen niet dichter bij de ware 

schoonheid door door te dringen tot 

de essentie. Schoonheid drijft op een 

netwerk van onsamenhangende reden 

en bij elke ontleding verliest het zijn 

drijfkracht. Het drijft op de magie van 

woorden en beelden, sociale structuren 

en zintuigelijke ervaring. We moeten 

onszelf bedwelmen in de ervaring om 

het te begrijpen en kunnen het niet van 

een afstand begrijpen door het te vangen 

in logische structuren.  Mijn geloof in 

de ware schoonheid licht besloten in de 

persoon die het ervaart.  Ik luister graag 

naar die verhalen en wordt moe van elke 

wetenschappelijke uitleg, waarmee we 

soms lijken te proberen tot een oordeel te 

komen over die ervaring.  Ik heb in mijn 

afstuderen gepoogd deze pit van logica te 

overstijgen en vanuit  het centrum zijn 

bescheiden rol ervan aan te tonen.  Een 

poging waarin je bijna verliest waarvoor 

je het deed en steeds verder verdrinkt in 

de lange woordenbrij die over de jaren is 

ontstaan. Ik stop met vechten tegen en 

geniet van wat ik kan, 

kijken, beschouwen en verwonderd zijn
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Samenvatting

In een poging een methodiek te defi niëren 

waarmee  men tot schoonheid zou kunnen 

komen stel ik de rol van architect ter 

discussie. Met het standpunt dat er geen 

blauwdruk is voor schoonheid probeer ik 

mijn ambacht als architect te defi niëren.  De 

hoofdvraag is dan ook eenvoudig:  Hoe kunnen 

we komen tot schoonheid als het fundament is 

gelegen in de ervaring zelf?

Rol van architectuur

In een poginxg het architectonische 

onderzoek af te kaderen kunnen we stellen 

dat het zich bezig houdt met de beleving van 

de mens, waarin het subject als emotioneel 

wezen onderdeel van uitmaakt. Zo worden 

emoties als intimiteit, angst en rust 

gerelateerd aan zintuigelijk aspecten van 

kleur, verhoudingen of bijvoorbeeld geur, 

met als doel uiteindelijk een uitspraak te 

kunnen doen over  de schoonheid. Daarbij 

moet gesteld worden dat met schoonheid niet 

slechts gedoeld wordt op het afstandelijke 

visuele aspect van harmonische proporties 

en juiste kleurstellingen, maar op  de 

totale zintuigelijke beleving die de mens 

kan behagen. Hiermee is schoonheid 

onafscheidelijk verbonden met het 

pragmatische gebruik.

Het fundament voor schoonheidsbeleving 

ligt in het feit we hem ervaren en is daarmee 

diep geworteld in de beschouwer zelf.  Een 

bepaalde schoonheidsbeleving  kan dus 

eigenlijk nooit beschouwd worden als onwaar.  

Oftewel met kennis kan de schoonheid dus 

niet verantwoord worden. Onze observaties 

krijgen echter wel slechts betekenis tot ons 

met de kennis waarmee we deze interpreteren 

en is het wel mogelijk te onderzoeken hoe 

de beleving is geconditioneerd. De rol van 

de architect is dus zowel het begrijpen van 

de schoonheid van een ander, als wel zijn 

eigen schoonheidsbeleving postuleren om 

daarmee de ander mee te nemen in zijn 

belevingswereld.

De rol van abstractie

Alles krijgt betekenis tot ons doordat we 

relaties leggen in al het geen dat we beleven.  

In het zoeken naar verbanden categoriseren 

we bepaalde fenomenen en creëren we  een 

netwerk die we zouden kunnen duiden als 

kennis. De abstractie kan gezien worden 

als een denkbeeld waarmee we concreet 

waargenomen fenomenen categoriseren.  

We gebruiken deze abstractie om onze 

observatie te kunnen verwerken en is 

daarmee onderdeel van onze waarneming.  
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Het is echter een illusie te denken dat met we 

met het abstraheren van dingen we zouden 

kunnen komen tot de essentie, of zelfs tot 

de zuivere aard van het beschouwde object.  

De abstractie is slechts een hulpmiddel om 

beleving te categoriseren. 

 

In ons streven naar abstractie kunnen we 

in het analytische proces van ontleden en 

afkaderen soms de rijkheid van een complex 

en ambigue functioneren verliezen of komen 

we er in ieder geval  op gespannen voet 

mee te staan.  De schematisering die als als 

hulpmiddel zou moeten dienen de complexiteit  

te bevatten lijkt soms te zijn verworden tot 

het streefdoel waarnaar de werkelijke situatie 

zich moeten schikken.  In een de poging in te 

spelen op een gewenst functioneren lijken we 

ons soms juist gedistantieerd te hebben van de 

eigenlijke gebruiker en moeten we vreemde 

capriolen uithalen om de werkelijke situatie 

naar de hand te zetten.

Resulterende methodiek

Zoals  Maurice Merleau Ponty(2003) stelde in 

zijn radiolezingen die zijn gebundeld in het 

boek ‘de wereld waarnemen’  is de beleving 

het product van een totale constellatie aan 

waarneembare fenomenen.  Vanuit deze 

zienswijze moet er dus met een gepaste 

voorzichtigheid worden omgegaan met het 

ontrafelen van het architectonische probleem.

Om de rijkheid van een bestaande situatie 

als het TAC(dat de casestudy is van dit 

project) niet te verliezen. Is er vanaf het 

eerste idee gewerkt  in een 1:20 modellen 

waarin is geprobeerd zo dicht mogelijk de 

bestaande situatie te benaderen.  In constante 

wisselwerking met deze representatie is 

er  onderzocht hoe bestaande elementen in 

dienst gesteld kunnen worden voor het te 

bereiken doel, namelijk het creëren van een 

ideale ingang voor het TAC.  Door bepaalde 

verwachtingen te verwezenlijken in de 

representatie werden echter  niet alleen 

abstracte ideeën getest op de werking in 

het totaal beeld, maar werd eveneens het 

te bereiken doel gespecifi ceerd.  Met de 

verschillende varianten die ontstonden 

werd inzichtelijk wat de invloed is van 

verschillende factoren. De verschillende 

factoren werden dus nooit geanalyseerd 

buiten de context waarin ze zich bevinden,  

waarmee voorkomen kan worden dat de 

schematisering die als hulpmiddel zou moeten 

dienen de complexiteit te bevatten, verwordt 

tot het streefdoel waar naar de bestaande 

situatie zich moet schikken.

Het uitgangspunt voor iedere 

ontwerpbeslissing, oftewel het oordeel over 

de schoonheid is de persoonlijke beleving 

die veelal niet vergezeld is met een heldere 

verklaring. In onze ervaring maken we 

namelijk gebruik van veel associatieve 

relaties waarvan we niet altijd even bewust 

zijn.  Het gebruik van impliciete kennis 

kan gezien worden als het intuïtieve aspect 

in het ontwerpproces. Er is namelijk niet 

altijd een duidelijke verklaring nodig om een 

beslissing te kunnen nemen.  Echter kan er 

wel met het herleiden van kennis waarmee 

de beleving geconditioneerd  is de ander 

worden  meegenomen  in het begrijpen van 

deze belevingswereld en kan het eveneens 

de ontwerper houvast geven waarmee hij 

volgende ontwerpbeslissingen zou kunnen 

maken.

Het ontwerpproces kan daarmee gezien 

worden als een vorm van onderzoek waarin 

de uiteindelijke beleving getest wordt 

in representatieve modellen. Daarmee is 

ontwerpproces  breder dan slechts een 

poging gevonden waardes in een theoretisch 

onderzoek te vertalen in een ontwerp. Door 

het vormen van de oplossing wordt eveneens 

onderzocht wat de vraag is en komt in de 

wisselwerking tussen vraag en oplossing 

beide tot ontwikkeling. Het architectonische 

onderzoek houdt zich daarmee niet slechts 

bezig met het bereiken van doel, maar buigt 

zich tevens over de vraag wat het doel nu 

eigenlijk is.


