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WOUD DER VERWACHTING 
De gestalte van de hedendaagse Godverhouding 





"( .. .) Te midden van de gevaren en verschrikkingen des /evens verdwaalt de mens, hij zwerft en zoekt, maar vindt de uitweg niet" 

He Ila S.Haase, Het Waud der Verwachting, p. 263 



,. 













':A.rchitecture has its own realm. It has a special physical relationship with life. I do not think of 

it primarily as either a message or a symbol, but as an envelope and background for life which 

goes on in and around it, a sensitive container for the rhythm of footsteps on the floor, for the 

concentration of work, for the silence of sleep." 

Peter Z.u mt hor 1 
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_in lei ding Het Leven, dat is waar we op deze aardbol middenin staan. Het Leven, dat is waarmee de architect 

wordt (op)gevoed. Architectuur is het decor waartegen het Levensspel zich afspeelt. 

De titel van het boek Het Waud der Verwachting (Hella S. Haasse) beschrijft op metaforische wijze het Leven. Het Leven is als een 

verwachtingsvolle tocht door een danker, raadselachtig woud, een doolhof, ( ... ) ongeduldig dwaa/t de mens, hevig op zoek naar 

de uitweg (p. 547). Tijdens deze zwerftocht vol gevaar en verschrikking, vindt de mens eveneens de meest prachtige plaatsen, 

langdurig, kortstondig, soms verboden. Maar de mens zal blijven zoeken tot de ultieme verlichting wordt gevonden. Ze zal blijven 

zoeken naar het einde van dit ondoordringbare woud, dat Leven heet (De uitgang ( .. ) waarde zin van onze zwerftocht duide/ijk za/ 

warden (p. 547)). Ons hele leven zullen we zwerven op zoek naar die ultieme vrede die onze ziel verzadigden zal. De verbitterde, 

maar gelovige Valentine (moeder van de hoofdpersoon uit het boek) ontdekte tijdens haar levenstocht waar zfj deze ultieme 

verzadiging van de ziel verwachten mocht, ze sprak tegen haar zoon (Charles d'Orleans); het /even is een fang verwachten van de 
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rust in God (p. 155). Enig idee waar uw ongeduldig dwalen door dit Woud van Lang Verwachten eindigen zal? Met het voorstel 

voor een veelzijdigheid aan plaatsen die binnen dit project te vinden zijn, wordt de mogelijkheid geschept deze vraag naar de .zin 

van het bestaan op verscheidene manieren te achtervolgen of deze opnieuw te ondervragen en I of te onderhouden. Een bezoek 

aan de rijke, inspirerende ruimtelijke atmosfeer van dit project zal de dorst van de ziel zeker wat kunnen lessen of zal misschien 

zelfs een pad door dit ondoordringbare woud dat leven heet, kunnen onthullen ! 

De reis die is afgelegd om dit ontwerp te bereiken, is begonnen met een pleidooi voor een architectuur die de mens centraal stelt 

en daarnaast zintuiglijke beleving en schoonheid als onmisbare architecturale essenties omschrijft (aanleiding). De historische 

opgave van het kerkgebouw beantwoordt al sinds lange tijd aan deze architecturale essenties. Maar een dergelijke opgave krijgt 

vandaag de dag, vanwege de huidige trend van secularisatie en ontkerkelijking, een sterk paradoxaal karakter en doet vrijwel 

direct de vraag rijzen of deze gebouwen nog bestaansrecht hebben in de hedendaagse en toekomstige binnenstad? Verdwijnen 
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er in Nederland niet meer kerken dan er gebouwd worden? Van hieruit is daarom de afstudeeropgave geformuleerd voor een 

ontwerp van een hedendaags kerkgebouw, geent op de relatie tussen mens en God (massaal, gemeenschappelijk, als individueel), 

als op de relatie tussen mens en stad. Deze opgave heeft tot doel de vraag naar de kansen voor het Christelijk kerkgebouw, in de 

21ste eeuw, opnieuw en gegrond te beantwoorden en een waardige invulling te geven aan de identiteitscrisis waarin het huidige 

kerkprogramma zich momenteel bevindt. Het initiatief voor de reis is daarmee genomen! 

In het hoofdstuk registreren is nagegaan welke bagage we nodig hadden om de reis te kunnen maken. Er is vastgesteld wat 

de status-quo van het traditionele kerkgebouw in de hedendaagse maatschappij is. Wat is de verhouding kerk - stad? Wat is 

hedendaags geloven? Waarom zouden we nog kerken bouwen? Wat is sacraliteit? De registratie wordt afgerond met een analyse 

van de stad Rotterdam en de locatie aan de Mauritsweg (terrein voormalige Pauluskerk), de uiteindelijke bestemming van de 

re is . 

Met het hoofdstuk regisseren wordt bepaald hoe, na aankomst op bestemming, de opgave het best kan neerstrijken in de 
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aanwezige historische gelaagdheid en de context van dit stadsdeel. Maar voor de stedenbouwkundige inpassing wordt eerst het 

concept UNZIP gegenereerd, dat zal helpen het normaliter erg traditionele en starre kerkschema te integreren in een modern, 

hoog binnenstedelijk milieu. Nadat duidelijk is geworden hoe de opgave zich zal gaan vestigen, is de gehele expeditie afgerond 

met de architectonische uitwerking van het project. Beelden en tekeningen ondersteunen dit projectonderdeel. 
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_prelude Begin 2007 woonde voor het eerst meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad en de 

verwachting is dat in 2050 tweederde haar plek zal vinden in deze conglomeraten. Een entiteit als de stad, welke permanent 

onderhevig is aan metamorfose, kent continu een variabel, veelvoudig en gebroken karakter. Het is de opeenhoping van individuele 

momenten die smeken naar coherentie, maar nooit een eensgezind geheel zal vormen. Carl E. Schorske 2 realiseerde zich dat 

elke generatie de stedelijkheid die bij haar tijd hoort, ziet als een conditie op de rand van de chaos, of erger nag, een conditie 

die op het punt staat onder te gaan . Vanuit dit standpunt schijnt de stad zich altijd in een crisis te bevinden. Van Voltaire tot en 

met Oswald Sprengler (en nag steeds) hebben generaties concepten gegenereerd om die crisis te begrijpen en te beheersen. 

Ongeacht de correctheid van deze stelling schept dit perspectief een houding waarbij de stad voortdurend aan een kritische 

reflectie onderhevig moet zijn om niet verzwolgen te raken in haar eigen stedelijkheid . 
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In een dergelijke reflectie is het interessant om na te denken over welke stedelijke chaos gesproken kan warden. Men kan 

bijvoorbeeld spreken van een soort oncontroleerbare chaotische, stadsorganisatie van eeuwig formerende en reformerende delen, 

welke zijn maatgevoerd met willekeur en goed geluk. Met andere woorden een stad als organische entiteit (zie afb. 2), waarbij op 

fascinerende wijze de delen het geheel ma ken, maar waar de mens zich oak hopeloos verloren kan voelen. Eveneens kan warden 

gesproken over de soort 'verrommeling' van de stad die wordt versterkt door de huidige wereld van de markteconomie. Een 

wereld voortgestuwd door de overdreven, opgeklopte reclame technieken die voorzien in een lawaaierige (met name visuele) 

achtergrond in de architectuur van de stad. Deze 'background noise', zoals beschreven door Steven Holl 3, neemt onrechtmatig 

bezit van het menselijke bewustzijn en voorziet in een reflectieve capaciteit die steeds diffuser wordt. 

ofb. 121 Bi:>vellaanz1d11 orgamsch <tadsorg, nisatle Tokyu . 

De. ~tod Toky ka11 i11 dlt geval als goed ~oorbeeld fu cM11erert. Tokyo ts ~en st~~ gebasee d p h~t concept an de v rlorgen orde, wordrva.a efvaren al~ chaonsch. 

De We5le1 ,e steden zijn daarenteg n vvornamelt)~ sebaseerd op 111.., van e~plttl le orde 



• 21e ook de f'lu1m te hJ~t Agendo, een in1 ·,111ef v-,1n De '/n l k~rant Wilar snnrtgelljke 

rulm ~lo1ke vraagstukken warden behandeld, hoewel buiten het h1erhovPn ge<telde 

kader. http ://www.vol~.skran t .n l/opinie/article40486Z.ecei 
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Vanuit de dagelijkse stadsconfrontatie is het deze vaak onbewuste, maar tevens intense invloed van de 'background noise' 

of 'stadsverrommeling' waar ik me mateloos aan irriteer. In deze studie zal mijn focus zich bevinden rondom de huidige 

stadsmetamorfose en deze laatst besproken stedelijke conditie van 'stadsverrommeling'. Dit essay ontvouwt zich rondom de 

dialectiek van zintuiglijke architectuur, haar beleving en schoonheidsidealen. Aspecten die in mijn optiek juist de tegenstelling 

vormen van het lege, nietszeggende van deze hedendaagse stedelijke chaos. Aspecten welke naar mijn mening onze architectuur 

wel van inhoud, essentie en dus kwaliteit kunnen voorzien . Met dit essay zal ik de zojuist voorgedragen stelling gaan verifieren. 

De vragen die ik in dit kader heb geformuleerd zijn: 

Waarom zouden zintuig!ijke beleving en schoonheid zwaarder moeten gaan wegen in de ruimtelijke ordening? En hoe draagt een 

architect bij aan de realisatie van een dergelijke ruimtelijke ordening? * 

Om tot een gegrond antwoord op deze hoofdvragen te kunnen komen, zal ik eerst ten aanzien van de multi-interpretabele termen 

'zintuiglijke beleving' en 'schoonheid' mijn houding gaan construeren. 



"Today the 'depth of our being' stands on thin ice''. 

Steven Ho ll 3 
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_for man's sake! ''. .. a bod1'ly reaction is an inseparable aspect of the experience of architecture. A real 

architectural experience is not simply a series of retinal images; a bul'lding is encountered .. A building is not an end to itself; it 

frames, articulates, restructures, gives significance, relates, separates and unites, facilitates and prohibits ... Authentic architectural 

experience consist then, for instance, of approaching or confronting a bu1'lding rather than the formal apprehension of a fa~ade; 

of the act of entering and not simply the frame of the door, of looking in or out of a windo~ rather than the window itself as a 

material object; or of occupying the sphere of warmth, rather than the fireplace as an object of visual design. " 

Juhani Pal lasmaa 4 

Deze passage van Pallasmaa beschrijft voor mij in de essentie de waarde van een werkelijke zintuiglijke ervaring, namelijk een van 

lichamelijke reactie . Met het schrijven over architecturale perceptie en betekenissen ben ik me bewust van het abstracte karakter 

van woorden die de werkelijke fysieke en zintuiglijke ervaring niet kunnen vervangen. lk denk dat woorden het best kunnen 

dienen in de vorm van analyses, beschrijvingen en verklaringen, als intellectuele voorbereiding, ze kunnen ons aanmoedigen om 

de werkelijke fysieke ervaringen op te zoeken. 



<i fb. [31 

Mlrador Span1e. MVRDV 
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Het is me opgeva!len dat het conceptue!e, met woorden beschreven generatieve idee van architectuur nogal eens de overhand 

voert in het ontwerpproces, waarbij de fysieke, zintuiglijke essentie van architectuur teveel op de achtergrond raakt. Dit 

verschijnsel is ook exact wat me af en toe irriteert in de (veelal indrukwekkende) ontwerpen van bijvoorbeeld OMA AMO, 

Diller & Scofidio, MVRDV (zie afb. 3) etc. Worden we werkelijk geraakt, of is er sprake van een indrukwekkende maar eveneens 

afstandelijke ervaring? De kunstenaar Jurgen Bey beschreef eens treffend dat het concept misschien wel het juiste verhaal 

vertelt, maar geen emotie losmaakt. Soms lijkt het alsof het verhaal belangrijker is geworden dan het ding zelf. Maar het is niet 

a Ileen de nadruk op woorden die de werkelijke zintuiglijke ervaring van architectuur ondermijnd. lk ervaar een steeds sterkere 

wordende onevenwichtigheid binnen ons zintuiglijk systeem als gevolg van de visuele dominantie, welke wordt versterkt door 

de verscheidene technologische uitvindingen en de eindeloze reeks van geproduceerde beelden van de afgelopen eeuw. De 

dominantie van het zien in de Westerse architectuur gaat overigens al terug naar de Griekse en later de Romeinse architectuur. 

Het verfijnde systeem van optische correctie in de Griekse architectuur en Plato's verhandeling over de grot zijn hiervan goede 

voorbeelden. Tevens bewijst Vitrivius' boek 'De architectura' hoe later de Romeinen ook waren begaan met de proportieleer. 
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Pallasmaa5 beschrijft dat als gevolg van de huidige stortvloed aan beelden de hedendaagse architectuur steeds vaker verschijnt 

als alleen kunst van het oog, waarmee als het ware de epistemologische cyclus, die was begonnen in Grieks gedachtegoed en 

architectuur, wordt gecomplementeerd. Maar, zo schrijft hij later volkomen terecht, de negatieve ontwikkelingen in de wereld 

der zintuigen kunnen niet direct warden toegeschreven aan de historische bevoorrechting van het visuele zintuig. De huidige 

verandering gaat verder dan a Ileen een visuele dominantie . In plaats van een situationele lichamelijke confrontatie, is architectuur 

geworden tot de kunst van het geprinte beeld, ontbonden van de existentiele lichamelijke diepgang en oprechtheid. Gebouwen 

zijn veelal veranderd in beeldproducten. Architectuur heeft de psychologische strategie van continue overtuiging en 'advertising' 

geadopteerd en wij ... ? Wij aanschouwen het aan de buitenzijde als toeschouwers van beelden geprojecteerd op het oppervlak 

van het netvlies, zo beschrijft Pallasmaa (zie afb. 4). 

afb. 14] Shyl11 1e New 'lor ' · Hong Kong 

Skylines ... geworden tot urtgeholde beeldproducten van de stads· 'advertising ', de centra van de global gods, het bee ld dat on; op aktand wil ho<Jden 



'.'.4s buildings lose their plasticity, and their connection with the language and wisdom of the body, they become isolated in the 

cool and distant realm of vision. With the loss of tactllity, measures and details crafted for the human body- and partlcularly for 

the hand - architecture structures become repulsively flat, sharp-edged, immaterial and unreal" 

Juhani Pallasmaa 6 



• Pall asmaa vcegt aan het tradilionele spectr um van z1ntu1gen !elk nog twee 

andere toe, nameli jk die van het. spieremveeloel en het skele\, welke naar mljn 

mening :!.eker niet ku nnen ontbre~.en 

• • De :i ntdek~mg •an eeri resonantie, die ontstaa bit ee.n herkennmg van de 

lu;haa111sverhouding tot ~en ru tmte, • rn miJn optiek de reden waarom de rulmte ah 

'goed' gepro porhoneercl oanvoelt Er ont5taa1 een z ker plezler en ve rtrouwen als 

gevolg van rl e herl .enning. 01t is vergefiJl<baar met de Gulden Snede, die eveneens 

a l ~ aangenaam wordt ervaren. De Gulden SneM. w .Ike een vee lvuld lgc resonanhe 

in de nat11ur kto nt en waor oak he t id eale Hchaa m tn k~ n wo rden opgenomen 

33 

Een werkelijk hartversterkende, treffende architecturale ervaring zou ik willen omschrijven als een zintuiglijke ervaring die niet 

a Ileen wordt verwerkt door ogen, maar ook door oren, neus, huid en de tong (en zelfs met het spierenweefsel en het skelet!) *. 

Het is een samenhangende, complete als complexe lichamelijke interactie tussen de verschillende zintuigen die elkaar bezielen. 

Steven Holl7 omschrijft treffend dat architectuur, meer dan we Ike andere kunstvorm, de urgentie van de zintuiglijke ervaring aan 

zich bindt. De passage van tijd; licht, schaduw en transparantie; kleur, textuur, materiaal en detail, allemaal participeren zij in 

de complete architecturale ervaring. Deze lichamelijke interactie moet centraal staan in de architectuur, want ik ervaar mezelf 

in de stad en de stad bestaat door mijn belichaamde ervaringen, zegt Pallasmaa. lk confronteer de stad met mijn lichaam. Door 

beweging meten mijn benen de dimensie van het plein, de breedte van de straat; de resonantie van mijn voetstappen in de straat 

doet de schaal van het straatprofiel en de omringende bebouwing horen; mijn lichaamsgewicht en spierenstelsel confronteren 

mij met de zwaarte van een deur en de helling van de opgang; mijn blik projecteert onbewust mijn lichaam in het beeld op mijn 

netvlies op zoek naar een gevoel voor schaal, op zoek naar een resonantie**; mijn hand grijpt de deurhendel en schudt het 

gebouw de hand of strijkt langs de muur voor een bevestiging van haar realiteit. 
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De zintuigen zijn door de psycholoog James J. Gibson8 omschreven als agressief zoekende mechanismen in plaats van passieve 

ontvangers, waarom zou de architectuur dan niet veelvuldig voorzien in de beloning? Ter wille van de diepgang van ons ZIJN in 

deze wereld, pleit ook ik voor een zintuiglijke architectuur (compleet als complex) die onze emoties kan prikkelen in tegenstelling 

tot de eendimensionale ervaring van het (over)heersende, afstandelijke visuele begrip in de kunst van het bouwen. 

albeeldingen 'J.!.n, 1. 

[SJ Joo ' Mu;eum Berlijn, Dar1l,~I Llbe<~I d, 161 Hu1> van Luis Barragan l7l l h~1nia~ I had als, P~terZumthcr 
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_Wat heet mooi? In de beschreven context van een nietszeggende, niet-hierarchische en lawaaierige 

achtergrond in de architectuur (de 'stadsverrommeling') die onze belevingswereld sterk vervlakt, heb ik aan de thesis bewust de 

(contrasterende) kwestie random schoonheid toegevoegd. Een term die in het vakgebied erg vaak wordt ingezet als voorwaarde. 

Maar tegelijk een term zonder expliciete eenduidige inhoudt. Een mysterieuze term ... 

"Beauty; The invincible difficulty that the philosophers have in defining the meaning of this word is unequivocal proof of its 

ineffable mystery. Beauty speaks like an oracle''. 

Luis Barragan9 

Het debat random deze term mondt vaak uit in vruchteloze en zelfs kinderachtige twisten met sterk subjectieve connotaties. 

Heeft het scheppen van schoonheid, ooit de voornaamste taak van de architect, het stilaan afgedaan als serieuze kwestie? 



Fl RMIT AS 1-- ----- --- -~~-U...,T.--IL_IT_A_S ___. 

' '',, ~r,c hitect~ ~r , ' 

' 
, ' 

VENUSTAS 

ISi O~ Viti uviaanse drie~oek~relari~ w~ llte all..en orllosma~ellj ke tot goede architectuur ka11 l e1den 
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De Romeinse architect-schrijver Vitruvius wijdt in zijn boek De architectura Libri Decem ("over bouwkunst" : ofwel 'handboek 

bouwkunde', 80 voor Chr.), het enig overgebleven 'architecten-geschrift' van de klassieke bouwkunst, voor het eerst uit over 

schoonheid. Dit doet hij binnen zijn welbekende drie-eenheid; 'firmitas, utilitas en vensutas', welke als de condities voor goede 

architectuur warden gezien. In de Renaissance zijn er veel kunstenaars als Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Rafael, maar oak 

architecten als Palladio, Alberti, Vignola die Vitruvius' werk herinterpreteren. Ten aanzien van de triade 'firmitas (duurzaamheid), 

utilitas (doelmatigheid) en vensutas (schoonheid)' schrijft Vitruvius10
: 

''. .. bij de uitvoering terdege aandacht moet worden geschonken aan duurzaamheid, doelmatigheid, en uiter/ijk schoon." 

Voor Vitruvius10 was uiterlijk schoon in acht genomen als : 

''. .. het werk aantrekke!ijk en sier/ijk is om te zien en de maatvoering van de ge/edingen op juiste berekening van evenwichtige 

verhoudingen berust[l.111.2) ." 
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Na de Renaissance zien we oak in de achttiende eeuw de discussie random schoonheid wederom sterk naar de voorgrond treden 

in Parijs aan de Academie Royale d'Architecture random het bindende thema Le bon gout 11
, ofwel de goede smaak. Ook hier 

was het doel bindende architectuurvoorschriften te formuleren, waarbij schoonheid werd bereikt door het navolgen van de 

academische doctrine. In Vitruvius' onlosmakelijke triade wordt 'venustas' gerelateerd aan de schoonheid (buiten beschouwing 

latend of dit de exact juiste vertaling is). Dit is echter niet de plek waarbinnen ik schoonheid zou willen definieren. Het mystieke 

van de schoonheid is naar mijn mening niet eenvoudigweg als voorschrift of eigenschap te beschrijven, maar juist als idee! 

Een idee dat ligt opgesloten in de volledige triade (waarbij 'venustas' gestalte krijgt door vorm I vormelijkheid in plaats van 

schoonheid), hiervoor wil ik refereren naar een citaat van Alain de Botton op de volgende pagina. 



"Ontworpen objecten en architectuur vertellen ans in wezen over het soort /even dat het meest geschikt zou zijn om zich in hun 

nabijheid af te spelen. .. Ze spreken over bepaalde ideeen van geluk. Wanneer we een gebouw als mooi omschrijven, impliceert 

dat meer dan alleen een esthetische voorkeur: er zal oak sprake zijn van een voorliefde voor het soort /even dat dit bouwwerk 

met zijn dak, deurkrukken, raamkozijnen, trap en inrichtTng uitdraagt ... Een indruk van schoonheid is een teken dat we op een 

materiele verwezenlijking zijn gestuit van wat we zoal onder een goed /even verstaan." 

Ala in de Borton 12 
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Fascinerend in de theorie van Alain de Botton vind ik dat hij de ongrijpbare term schoonheid omschrijft als een idee, dat centraal 

stelt volgens welke waarden wij willen leven, in tegenstelling tot een beschrijving van hoe dingen eruit zouden moeten zien. 

De Botton weet daarmee de betekenis van de term toch een sterke richting te wijzen, zonder het daarbij dogmatiserend in te 

kaderen. In navolging op Botton zou ik willen concluderen dat in mijn optiek architectonische schoonheid wordt bereikt door 

de verwezenlijking van een idee van geluk, met de Vitruviaanse triade (constructie, functie, vorm) als voorwaarde. Schoonheid 

in architectuur is naar mijn mening dan oak de 'esthetisering' van het leven. En zoals Stendha112 beschreef (om te voorkomen 

in zekere voorkeuren te spreken) bestaan er evenveel soorten schoonheid als ideeen van geluk (zie afb. 9 en 10). Daar waar 

ik eerder de prikkeling van de zintuigen door architectuur als essentie van architectuur werd beschreven, is oak schoonheid 

essentieel om ans leven van diepgang te blijven voorzien. Hiermee blijkt schoonheid wel degelijk een voorname kwestie binnen 

het architectuurveld te zijn. 
Mbee ldlngen v.I n.r 

[91 Le Corbusier. vi lla «wov~. 1928-1931, Po»sy, (10) \/Illa BDrbar~~. ll.139 -.l e.<IO, Budap~s1 
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_wandelen door de stad Om een goede architect te warden moet je van mensen houden heeft 

Alvar Aalto al eens benadrukt. In andere woorden, architectuur is een erg sociale en humane aangelegenheid. De oorspronkelijke 

aard van architectuur ligt in het dienst doen als beschutting, een beschermend gewaad voor de menselijke belichaming en haar 

activiteitentegen het buitenklimaat met het doe I een aangenamer binnenklimaatte scheppen. Maar ik denk datarchitectuurverder 

kan gaan in het reageren op het menselijke lichaam; het is de taak van de architect een aanzet te geven om de (onoverzienbare) 

mens midden in deze were Id te organiseren. Binnen deze taak heb ik de zintuiglijke prikkel ing en de zoektocht naar schoonheid 

(als idee van geluk binnen de Vitruviaanse triade) als onmisbare essenties van architectuur omschreven. De vraag die rest is hoe 

architecten binnen nieuwe kwantiteiten deze kwaliteiten zouden moeten organiseren? lk denk dat het hierbij verstandig is eens 

door de stad te wandelen zoals dichter Paul Valerv13 dat deed en daarbij te reflecteren aan gebouwen die 'stom' zijn, of andere 

die 'spreken', of nog andere, die uiterst zeldzaam zijn en zelfs 'zingen'. 
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De 'stomme' gebouwen zijn niet zo moeilijk, die kent elke stad. Het zijn die gebouwen die niets zinnigs te melden hebben en 

verdwaast, zonder enige emotie voor zich uit staren. Deze gebouwen vormen de achtergrond waaraan architectuur zich kan 

onderscheiden. Maar 'stomme' gebouwen zijn ook die gebouwen die het wel proberen, maar geen noemenswaardig woord over 

hun lippen kunnen krijgen wat bijdraagt aan het architectonische verhaal. De gebouwen waar de onlosmakelijke Vitruviaanse 

triade versplintert of onevenredig in naar voren komt. De gebouwen die wat voor zich uitprevelen door middel van losstaande en 

ge'isoleerde delen. Maar het zijn ook de gebouwen die gebukt gaan onder de 'stadsverommeling', waarbij de architectuur wordt 

ondermijnd. De gebouwen die een lawaai produceren zonder te spreken In plaats van te voorzien in een existentiele lichamelijke 

confrontatie, een dialoog, stellen zij voornamelij k zichzelf centraal, een monoloog. 'Stomme' gebouwen die wel onze zintuigen 

kunnen prikkelen, maar dan voornamelijk onsamenhangend, verstrooid of zelfs naargeestig. 

afbeeld1ngen ., I n r. 

[UI Holtenbroeknat Zwolle, [12] New York , [UJ wlri(,eJcentrum Seoul - ARU P, ll~I rac~dlsme cenhtunp lein Bru 5r,/ 
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Dan zijn er de 'sprekende' gebouwen. We passeren gebouwen die op kalme wijze tot ans spreken. De een meeslepender, heftiger 

dan de andere, maar allemaal zijn ze in dialoog met ons, er is ruimte voor lichamelijke interactie. Zo passeerde ik het woonhuis aan 

de Palmstraat te Utrecht, in mijn optiek een typisch sprekend gebouw (zie afb. 15, 16, 17). Het straatbeeld van keurig en kleurig 

gemetselde antieke panden confronteert ons met een sterk visueel contrast van de donkergrijze gepigmenteerde stuclaag. Deze 

visuele afwijking maakt nieuwsgierig en trekt ons aan. Eenmaal binnen warden onze zintuigen een aantal malen op verschillende 

wijze sterk geprikkeld. Bijvoorbeeld door de eikenhouten balken die tegen elkaar geschoven zijn en een verdiepingsvloer vormen. 

De ervaring van de scheurende en schurende balken als gevolg van het drogen en krimpen van het hout geeft het huis een 

bijzondere levendigheid. Ook het verschillende palet aan bestaande en nieuw aangebrachte texturen voorziet in rijke tactiele 

ervaringen.De ontbrekende harmonie in de 'firmitas, utilitas en venustas' is de reden waarom het bouwwerk niet in staat is ans 

toe te zingen. De slaapkamer die op de tweede verdieping is gepositioneerd, ligt functio neel (utilitas) op een verantwoordde plek, 

maar haar vorm (venustas) staat wat plomp en verloren boven op de rest van het program ma geplakt. 
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Als we verder wandelen, komen we in aanraking met bouwwerken die ongestoord (contextloos) een boodschap van de daken 

staan te schreeuwen. Het is de groep die niet genoeg heeft aan een goed gesprek en te achterlijk is om te zingen. Frank 0. 

Gehry's Guggenheim museum of zijn Weisman Art museum (zie afb. 18 en 19) reken ik bijvoorbeeld tot dit rijtje. Zijn onderzoek 

naar een nieuwe symbiose van architectuur en kunst hebben indrukwekkende 'architectonische' (stads)symbolen doen ontstaan, 

die feitelijk sculpturen zijn met uit de hand gelopen dimensies. Het beelderige en bewonderenswaardige exterieur schreeuwt 

letterlijk om aandacht van de toerist of stadsbezoeker. Een parel in de ogen van het stadsbestuur, haar idee van geluk, maar de 

nadruk ligt te sterk op de 'venustas', waarbij al het andere hopeloos is ondergesneeuwd. Verder warden we op ons netvlies op 

een zodanig spectaculaire wijze met het gebouw geconfronteerd dat ook hier meer sprake is van een monoloog dan een dialoog 

tussen het gebouw en ons lichaam. Tussen al dit visuele geweld krijgen onze andere zintuigen moeilijk de kans om te warden 

gestimuleerd en ons van andere noemenswaardige input te voorzien. 
afbeeldlngen v.l.n.r. 

Museum Franf 0. Gch y, I 191 Guggenheim Museum, Biibao, Frank 0. Gehrv 
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Tot slot de zingende gebouwen, die komen we zelden tegen. Af en toe worden we geconfronteerd met deze bouwwerken waarbij 

de architect een meesterlijke partituur voor de gestelde opdracht en aanwezige context heeft ontwikkeld. Door onze aanwezigheid 

kan een bezielde interactie van het gebouw met ons menselijke lichaam ontstaan, de ruimte begint ons op gevoelige wijze toe te 

zingen. Meesters als bijvoorbeeld Louis I. Kahn, Luis Barragan, Alvar Aalto en vandaag de dag Peter Zumthor (afb . 20) hebben naar 

mijn mening meerdere ma Jen bewezen gebouwen van dit caliber te kunnen realiseren . 

[201 Ther n al bad Vais, P~ te r Zumt1 1or 
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Mijn bezoek aan de St. Mary Cathedral (zie afb. 21, 22, 23) van Kenzo Tange in Tokyo was eveneens een voorbeeld van een 

prikkelende confrontatie met een zingend gebouw. Tijdens het passeren van de weg via een wandelbrug viel ze binnen mijn 

oogbereik. De gepolijste staalplaten bekledingvan de oplopende tentachtige wan den vormden een glanzend en bijna ongenaakbaar 

silhouet, alleen vier verticale transparante strips wezen op een eventuele doorgang. Een geweldig visueel en architectonisch 

statement. Ook bij benadering bleven de oplopende wanden, bestaande uit acht hyperbolische parabolo"iden, door middel van 

een constant veranderend en complex perspectief je blik vasthouden. De zware houten deur, het onbewerkte beton aan de 

binnenzijde, de gebouwspleten die op bijzondere wijze voorzien in een gematigd daglicht, de houten banken, de resonerende 

klank van je voetstappen, de geur van bijbels en liedboeken, de trap naar het altaar en de toegepaste symboliek; alien dragen 

bij aan de sacrale sfeer van de kathedraal. Vorm, functie en constructie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en leiden tot 

elkanders versterking. Met deze drie-eenheid als voorwaarde getracht heeft Tange getracht een zeker idee van geluk te realiseren, 

waar hij naar mijn mening op voortreffelijke wijze in is geslaagd . 



"Form and construction, appearance and function are no longer separated They belong together and form a whole. 

When we look at the finished building, our eyes, guided by our analytical mind, tend to stray and look for details to hold on to. But 

the synthesis of the whole does not become comprehensible through isolated details. Everything refers to everything." 

Pete r· Zu mtlior 14 
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slotsom Of alle mensen al dan niet in staat zijn 'stomme, sprekende' of 'zingende' te onderscheiden laat ik in 

het midden. ledereen heeft zijn of haar idee van geluk en het is de taak van de architect deze op architectonisch verantwoordelijke 

wijze te realiseren. Naar mijn mening kan de architect alleen een verantwoordelijk resultaat bereiken door te streven naar de in 

de prelude omschreven essenties van schoonheid en zintuiglijke prikkelingen. Op deze wijze kunnen we de nietszeggendheid die 

de 'stadsverrommeling' teweegbrengt en het 'on-geluk' in het publieke domein beperken. Het is belangrijk dat in het gevecht 

om de aandacht van het publiek de architectuur zich niet hopeloos naar de achtergrond laat drukken door de superioriteit van 

de media. Architecten moeten dan ook geen media strategie (van continue overtuiging of 'advertising') gaan adopteren en 

daarmee het vak gaan verloochenen. Nee, ze moeten zich juist daar inzetten waar architectuur zich onderscheid als discipline! 

Wij weten en herinneren ons wie we zijn, wie we waren en waar wij thuishoren, in wezen door onze lichamelijke confrontatie 

met steden en gebouwen. Daarom moeten architecten het lichaam centraal stellen binnen het ontwerpproces., want de wereld 

wordt geconstrueerd rondom ons zintuiglijke, fysieke centrum. "lk ben mijn wereld", in de woorden van Gabriel Marce115
. Zonder 

lichaam, kennen we geen perceptie, zonder lichaam bestaat geen enkele architectuur! 













53 

In de aanleiding is geconcludeerd dat hedendaagse architecten binnen het ontwerpproces het lichaam centraal moeten blijven 

stellen, in plaats van mediale strategieen te gebruiken die met name zijn geent op het afstandelijke begrip van het 'beeld '. 

Architectuur moet ans bewust kunnen maken van onze existentiele aanwezigheid in deze wereld . Architecten dienen daarom 

binnen de gebouwde omgeving te blijven streven naar een diversiteit aan zintuiglijke prikkelingen en de essentie van schoonheid 

(gedefinieerd als op p.39). In mijn optiek liggen in de opgave van het kerkgebouw van nature deze eigenschappen opgesloten 

(gevarieerde zintuiglijke prikkelingen en schoonheid) . Sterker nag, het kerkgebouw is een ultiem zintuiglijke architectonische 

entiteit. Paradoxaal genoeg verdwijnen in Nederland veel meer kerken dan er gebouwd warden ... 

Vanuit dit perspectief ben ik gekomen tot de volgende afstudeeropgave : 

Een hedendaags kerkgebouw. geent op de relatie tussen mens en God (massaal, gemeenschappelijk, of individueel), 

als op de relatie tussen mens en stad. 
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De volgende vragen komen dan al snel naar het oppervlak en met dit project wordt daar een goed onderbouwd antwoord op 

gegeven. 

l. Bestaat deze opgave nag wel? 

2. Zo ja, in welke gestalte zou zij dan kunnen I moeten bestaan? (dus wat betekent hedendaags?) 

Met het stellen van deze afstudeeropgave heb ik de volgende doelstelling voor ogen: 

De vraag naar de kansen voor het kerkgebouw in de 21ste eeuw opnieuw gegrond beantwoorden en een waardige 

invulling geven aan de ldentiteitscrisis waarin het huidige kerkprogramma zlch momenteel bevlndt 

[2~l Kdpelt j in nabl)heid ·1 a11 voorr11aligE 'Twin Towers' 
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_is er nog plaats in deze herberg? De kathedraal was ooit het centrum van de 

Westerse Europese stad; de kerk het focuspunt in het dorp (afb. 26 - 29). In de hedendaagse stad, bevolkt door steeds meer 

flatgebouwen en 'skycrapers', is de opgave voor een religieus gebouw veel minder gebonden met het creeren van een nieuw 

centrum of het maken van een nieuw 'landmark'. Vandaag de dag is de behoefte voor ideeen, inspiratie, discussie en overleg ten 

aanzien van het ontwerpen van adequate kerkgebouwen erg hoog, omdat het voortbestaan van de traditionele kerk op gespannen 

voet staat met de huidige ontwikkelingen in de samenleving. De secularisatie en de daarmee gepaard gaande ontkerkelijking zijn 

steeds sterker voelbaar, evenals de huidige individualisering. Daarnaast draagt de tegenwoordige ontwikkeling van de binnenstad, 

in de vorm van kapitalistische projectontwikkeling, eveneens niet bij aan een traditionele ontwikkeling van het kerkgebouw. We 

kunnen dus spreken van een verstoorde verhouding tussen kerk en stad . Is er nog plaats voor een gebouw die zowel een fysieke 

als spirituele vluchtplaats wil vormen? 



{261 IZ7J 

[28] [L9] 
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Kan de binnenstad het ultiem zintuiglijke en inspirerende kerkgebouw nag blijven verwe!komen? De klok staat vijf voor twaalf. 

Ondanks dat vrijwel niemand vindt dat kerkgebouwen zouden moeten verdwijnen in de toekomst 16 moet de kerkarchitectuur toch 

overduidelijk doe!treffender gaan reageren op deze bestaande toe stand van zeldzame nieuwbouw en gebruikelijke ontmantelingen. 

De reden waarom mensen de kerk niet graag uit het stads- I dorpsbeeld zien verdwijnen is mijns inzien voornamelijk vanwege het 

feit dat het veelal gebouwen zijn met een sterk monumentaal, mystiek en imposant karakter op bijzondere stede!ijke locaties. Het 

is niet zozeer het gebedshuis wat men gaat missen, maar de herinnering die men met het gebouw heeft. De herinnering aan het 

fysieke landschap waar men jarenlang mee werd geconfronteerd, waarmee men opgroeide. Met het verdwijnen van een dergelijk 

gebouw, verliest men in feite een klein stukje van zichzelf, van het collectieve geheugen om in de woorden van Aldo Rossi te spreken. 

Voor Rossi was het monument a!s een stedelijk artefact die een betekenis in de stad kreeg als een vertegenwoordiger van het 

collectieve geheugen, als de permanente herinnering aan de stad. Het zijn vo!gens hem dan oak de artefacten van de stad we!ke haar 



"One can say that the city itself is the collective memory of its people, like memory it is associated with objects and places" 

Aldo Rossi, 'Typological Questions and the Collective' - 1982 
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geschiedenis en haar geheimen in stand houden. Het zijn deze bestaande artefacten die men koestert en niet wil missen. Toch zien 

we het kerkgebouw steeds vaker verdwijnen of warden uitgehold ten behoeve van een appartementencomplex, popcentrum, 

museum of zelfs supermarkt. Dit duidt er op dat het traditionele pak dat de kerk al eeuwen draagt niet meer passend is. Het 

is de hoogste tijd dat de kerk haar programma van nieuwe vitaliteit gaat voorzien. Wat is het vooruitzicht voor toekomstige 

kerkopgaven? Om te voorkomen dat de sterk culturele en architecturale kerkopgave voorgoed verdwijnt onder de sloophamer 

van de machten en krachten in de tegenwoordige en toekomstige binnenstad is het de hoogste tijd dat zij haar programma 

probeert te revitaliseren . Maar hoe zou dan een weg kunnen warden gevonden naar de vitalise ring van het kerkprogramma op 

binnenstedelijk niveau? Doordat secularisatie de grootste reden is voor sloop of afstoot van kerkgebouwen 16
, is de daadwerkelijke 

vraag eigenlijk; hoe maatschappelijk !even weer betrokken kan warden bij de kerk. 

se· cu·la· ri ·•il.·tie (de - (v.)) · l l1et proces waardoor het maatschappelijk leven onttrokken wordt aan de kerk en het ge loof bron: www~van da l e . n l 
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We zien tegenwoordig dat het stadscentrum steeds meer wordt gedomineerd door kapitaal en reclametechnieken die niet 

bepaald generatoren zijn voor een werkelijk openbaar stadsleven. Een uitgelezen kans voor het kerkprogramma om het open bare, 

gemeenschappelijke karakter van het stadcentrum van een extra impuls te kunnen voorzien. De kerk is en blijft immers een plek 

waar mensen samenkomen en gemeenschappelijk gedachtegoed delen of uitwisselen. Maar hoe kan dan warden aangesloten 

op de gebouwde omgeving als een kerkprogramma steeds moeizamer haar landmark functie kan vervullen? Moet een kerk nag 

wel een landmark vormen. En kan een kerkprogramma Oberhaupt nag aansluiten op de randvoorwaarden van de tegenwoordige 

en toekomstige binnenstad? 

[301 kerk herbe temrt al.I supe1 ma1 kt, Helmon~ 
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_hedendaags geloven In Trouw 17 signaleert onderzoeker Joep de Hart (onderzoeker God in Nederland 

16
) dat Nederlanders de dominee en de pastoor steeds minder horen preken. De daarop volgende passage is een interessante : "Dit 

hoeft niet te betekenen dot ze doof en religieus onmuzikaal zijn geworden. Het is niet zo dot zeal/es uit de religieuze tradities of 

zelfs moor de geloofsleer verwerpen, moor we/ zoeken ze vaak /iever zelf uit wot voor hen van belong is. En ze komen don vooral 

uit bij de vrolijke, bemoedigende en beloftevolle kanten van de religie en veel minder bij de christelijke opvattingen die de mens 

voorstellen als een zondig en zwak wezen, overgeleverd aan de genade van God. Moderne gelovigen zijn posi tivo's, ze wandelen 

bij voorkeur aan de zonzijde van de levensweg." We kunnen dus stellen dat ondanks dat de conventionele kerk de laatste tijd 

sterk terrein heeft verloren er toch onder de mensen een sterke behoefte blijft bestaan aan gezamenlijke dan wel individuele 

spiritualiteit. Het is niet zo dat mensen minder religieus zijn geworden, maar eerder anders religieus 18
• De kerken willen mensen, 

maar in hoeverre willen mensen nog kerken? Gebleken is dat mensen vandaag de dag een minder sterke betrokkenheid hebben 

bij een instituut als de kerk (afb. 31). Religie krijgt voor veel 'randkerkelijken' steeds meer uitdrukking in het leven zelf, in plaats 



1958 1991 1995 2000 2010 

geen kerklidmaatschap 24% s "'To/ I'" 58% 61% 67% 

rooms-katholiek 42 22 19 17 13 

nederlands-hervormd 11 9 8 5 

gereformeerd 7 7 6 5 4 

is lam 4 5 6 

overig 4 4 4 
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van in de liturgische viering. Momenteel wordt nog steeds gefocused op de gelovigen, maar juist de verbreding van horizon 

naar de gelegenheidsgelovigen, nauwelijks-gelovigen, twijfelaars, minder-gelovigen of niet-gelovigen is van groot belang voor 

de liturgische inculturatie* u In Trouw 20 benadrukte J. Hermans overigens al dat de kerken progressiever dienden te zijn en 

haar dienstverlening naar de mensen, kerkelijk of niet-kerkelijk, eveneens verder diende te verbeteren. Maar wat zien we hier 

werkelijk van terug? De Pauluskerk te Rotterdam doet een poging en kan goed als voorbeeld dienen, alleen zijn hier allerlei 

problemen ontstaan vanwege haar gevoelige situering en ontoereikende programmering. 

[~ 1 1 percentages van de Nederlandse bevolklni; die zich to een bepaalde geloofsgemeenschap rekenen . aron: 5CP 200IJ + BECKER & 0[ WIT. Secu/arimtie in 
ja1en neqent1g 

• Bi) 1nculturatie vermengen twee rnlturen of culturele ultingsvormen zich tol 1els nleuws. 
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_de gestalte Van het religieuze bestaan Voordat we kunnen overstappen naar 

een architectonisch ontwerp is het van groat belang ons af te vragen wat het wezenlijke bestaansrecht van een hedendaags 

kerkgebouw is. 

Waarom zouden we nog kerken bouwen? Is het niet wanhopig te spreken van een bouwsel dat als natuurlijke functie het 

samenkomen, het spiritueel overdenken en het herbergen van Gods naam heeft (zie kerkvisie dom Hans van der Laan). Zou 

het niet veel moderner zijn te zeggen dat de tijd van kerkbouw voorbij is? Naar mijn mening kan juist deze gedachtegang geen 

stand houden, want de confrontatie met de concrete werkelijkheid van het menselijke bestaan ligt opgesloten in de opgave voor 

kerkgebouwen. In de blootstelling aan dit eindige, aardse leven ontstaat regelmatig de vaak metafysisch geladen vraag naar de 

zin van ons bestaan. Het kerkgebouw is een plek die ons deze welhaast onverklaarbare levensvraag door middel van religie helpt 

achtervolgen. Ze voorziet ons van de religieuze atmosfeer (lees sacraliteit), waarin we deze vraag telkens als een kristal tegen het 
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licht kunnen houden, zodat we haar steeds weer opnieuw kunnen praberen te doorgranden. De kerk is vooral een plek waar we 

ans 'zijn' in de complexe realiteit van de wereld op een specifieke wijze kunnen overdenken. Zeis de plek waar de Godverhouding 

en daarmee oak een (nieuwe) Godsbeeld duidelijk kan warden gemaakt. Het stellen van de kerkopgave is dus in het bijzonder 

een vraag naar de gestalte van de religieuze grand van het bestaan. En zoals in het vorig hoofdstuk al werd benadrukt, is het niet 

zo dat deze religieuze grand in het hedendaagse bestaan volledig ontbreekt (waarmee oak het draagvlak voor de kerkopgave zou 

komen te vervallen). maar is er sprake van een andersoortige religiositeit in de hedendaagse samenleving. Het is daaram niet de 

vraag of de kerkopgave nietig zou moeten warden verklaard, maar het is juist van belang ans af te vragen of de kerkopgave nag 

wel in een gepaste gestalte verschijnt? 



132] 
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_gefilterde verrijking De vraag naar de gepaste gestalte van het hedendaagse kerkgebouw is 

onoverkomelijk een vraag naar het formele kenmerk van sacraliteit. Want is sacraliteit onvoorwaardelijk verbonden met de 

kerkruimte, of kan de kerkruimte eenvoudigweg ook bestaan zonder sacra lite it? Voldoet bijvoorbeeld een multifunctionele kerk 

of een opslagruimte/parkeergarage in de Bijlmer eveneens als we spreken over een Godshuis? Wat is eigenlijk de essentie van 

sacraliteit? 

De multifunctionele kerken uit de jaren '60 en vooral de 'garagekerken' uit de Bijlmer (afb. 32) ontbreken het aan sacraliteit. 

Zij bewijzen in eerste instantie vooral dat het de mensen zijn die een kerk vormen, zij vormen de levende bouwstenen (Domus 

Ecclesiae: huis van mensen, ontmoetingsplaats). Maar tegelijkertijd duidt dit ontbreken van sacraliteit ook op de bagatellisering 

van de kerkruimte. Een kartonnen doos in een steeg is evengoed geen thuis, maar kan wel een 'huis' zijn om te wonen. Dergelijke 

'kerkvormen' (vaak geboren uit pure noodzaak) zijn typische producten van de economische, materiatistische en functioneel 



+ 
licht akoestiek I 

nagalm 
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sacraal bn. gehrillgd, heil1g, gew1Jd : Iler .s rrale kurnkreo- van 

di r Jeest; sacra lise'ren - ee>d'!, h aesrrahsee1d een /1e1lig, 

ee.n gewi id k ra~IN gev~n ; ;;Is l1e1ll~ of gew1jd he ,chouw~ n; 

hei ' llg l;n., bw. 1. <O~d~r 'ond~. I ~HI, volmn~\.t: God " - .. <11· 11··c GPest, dP 11 "e 

01wvulrl1(JIW1rl, 2. f'»rb1edw~erd1g , ' '"h Vlln · dew-~ 5rl1rif1 \/P b1jb Iii k~ 11· 

... 3. nnkreu/•//Oar. 1iverltree~(>a~r W.' ~,e,hr ; de -p vrmrl ' ' "" /1t1w,l1Jks 
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bedachte ruimte die de stad van tegenwoordig compleet beheerst. De waarde van het kerkgebouw ligt hierin dat zij zich 

voornamelijk kan onderscheiden als de 'zinloze' ruimte, het ritueel heeft namelijk zin in zichzelf 19
• De wezenlijke kerkruimte is de 

ruimte die niet geent is op functionaliteit, efficientie en rendement, maar is de ruimte van de beleving, het is de niche waar de 

menselijke zintuigen in de essentie warden aangesproken. lk zou willen spreken van een ruimte met zekere zintuiglijke filteringen 

(afb. 33) die een ultieme, volmaakte en onkreukbare atmosfeer doet ontstaan; de sacraliteit. Deze ruimtelijke atmosfeer kan 

naast de zintuiglijke filteringen eveneens warden gevoed en versterkt door symboliek, traditie en gebruik. Sacraliteit krijgt daarom 

inhoud door een samenspel van al deze aspecten samen. Sacraliteit kan ons optillen boven het directe, het tastbare en de geest 

van de gelovige als niet-gelovige verruimen. Sacraliteit kan de religieuze beleving enorm verrijken en ons sterk stimuleren om de 

vragen naar ons bestaan te blijven achtervolgen. Sacraliteit als pure noodzaak ... 

[33) e11kele voorbeeldP-n ·;an benod1gde Ill eringen In het ker kgebouw, waardonr de 1 en1eli1~e !ultulgen op ~l!e r evC!eh o wit~ . warden angespro• ~11 en de 
on,reukb.1re tmosil> r v n sa"ralltf:'fl 01 t•at 
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"Only through solitude can we begin to penetrate the secret around us. An awareness of one's unique existence in space is 

essential in developing a consciousness of perception" 

Steven Holl, 'Questions of Perception; Phenomenology in Architecture' 
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kerk als trendsetter Om een waardige invulling te geven aan de identiteitscrisis waar de kerkopgave 

zich al jaren in bevindt, moet mijns inziens het kerkgebouw zeer nauw aansluiten op het dagelijkse leven. Ze moet de expressie 

van een eigentijdse religiositeit gaan nastreven, om een antwoord te vinden op de huidige vestoorde relatie tussen kerk en stad. 

Om de kerk in de aankomende eeuw een overlevingskans te kunnen bieden, dient de kerk zich te beraden wat haar positie en 

doelstellingen voor de aankomende tijd zullen zijn. Het is een 'must' dat niet alleen de gemeenschap maar ook het gebouw 

zich aanpast aan haar tijd, ze moet inspelen op haar omgeving, op een mogelijk toekomstig publiek. Naar mijn mening is een 

karakteristiek, grensverleggend ontwerpvoorstel voor een nieuw kerkgebouw dan ook noodzakelijk om te kunnen komen tot een 

kerk die wel aansluit op huidige ontwikkelingen van de samenleving en het dagelijkse leven. Want zoals Geert Bekaert al in de 

jaren '60 beschreef:" ... in werke/ijkheid hebben de kerkgemeenschappen in onze tijd he/emaal niet meer 'gebouwd~ doch slechts 

een atavistische gewoonte voortgezet" 21• Er moet daarom worden afgerekend met de gedachte dat de kerk trendvolger zou 

moeten zijn 22• Er moet worden afgerekend met een kerk die de stad als voldongen feit zou moeten accepteren en die zich daarbij 
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zou moeten concentreren op de negatieve aspecten van de stad. Daarentegen zou ze volgens Visser juist trendsetter moeten 

zijn, want de kerk zelf is een netwerk, dat dwarsverbindingen met andere netwerken van marl<ten, cultuurcentra, universiteiten, 

onderzoekscentra, recreatieplaatsen, enzovoort, schept. In mijn optiek kan de oplossing warden gevonden door een symbiose te 

ontwikkelen tussen het kerkprogramma en een stedelijk programma welke een generatief en vitaal plan moet bewerkstelligen. 

De dualiteit van deze programma's moeten elkaar kunnen verdragen en stimuleren, waardoor een kerk weer een toekomst kan 

hebben binnen het culturele, maatschappelijke en economische program ma van de moderne binnenstad. Het is niet a Ileen het 

spanningsveld tussen het sacra le en profane waar deze eigentijdse opgave zich in bevindt, maar evenzo en misschien nog wel meer 

die tussen het traditioneel conservatieve en het modern innovatieve. Evenals ten tijde van Le Corbusiers kapel Notre Dame Du 

Haut te Ronchamp (hij heeft een modern icoon weten te ontwikkelen buiten de bestaande traditionele richtlijnen voor kerkbouw), 

zullen bestaande conventies random kerkarchitectuur verder moeten warden opgerekt of zelfs warden doorbroken. 

!~SI Play of advic" - Joseph Kosuth, 19%, centraal >tatlon Eindhove n 





"Alie betrokkenen zijn ervan doordrongen dat een sentimenteel beroep op het verleden niet het gepaste antwoord is op de huidige 

ontkerkelijking. Ook de compromiszoekende benadering van de jaren zestig met multifunctionele gebouwen, waar doelmatigheid 

voorop stoat is aan herziening toe. De huidige architectuur richt zich op sacroliteit en zichtbare aanwezigheid in de openbare 

ruimte." 

De Arcllitect, jaargang 37, nr. 6, juni 2006 
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locatie Veel van de kerkgebouwen waren het centrum van de stad en vertoonden een grate verwantschap 

met de binnenstad. Hoewel het kerkgebouw nog steeds een belangrijke, herkenbare en onmisbare plaats in de stadsmorfologie 

inneemt (wat veelal ook de reden voor herbestemming is), verdwijnt haar daadwerkelijke programma steeds meer uit de 

binnenstad. Om te kunnen overleven moet de tegenwoordige en toekomstige kerkopgave naar mijn mening vooral het verlangen 

naar een binnenstedelijke positionering blijven uitademen. Niet alleen vanwege haar sterk maatschappelijke karakter die ze 

binnen de stad kan vervullen, maar evenzo omdat de binnenstad het podium is om een nieuw kerkconcept en Godsbeeld te 

kunnen presenteren om van daaruit een maximaal resultaat te kunnen realiseren . 

_locatiekeuze De binnenstad van Rotterdam is in deze context erg aantrekkelijk. Ten eerste omdat zij een 

grootstedelijke binnenstad kent waar de machten en krachten van de markteconomie een sterk voelbare rol spelen. Dit maakt de 

situatie meer uitdagend om te ondervinden of dit nieuwe kerkprogramma zich daadwerkelijk een gerechtvaardigde plaats in de 
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binnenstad kan toe-eigenen. Daarbij wil Rotterdam nog meer gaan inzetten op 'main port' van de Randstad 23 en zal daarbij haar 

'global' netwerk ook moeten gaan uitbreiden. Hierdoor moet Rotterdam haar 'branding' - en reclametechnieken nog sterker laten 

spreken, wat inhoudt dat de vraag naar de bestaansreden van het kerkprogramma tussen dit commerciele geweld nog duidelijker 

wordt gesteld. Rotterdam is eveneens interessant omdat de kwaliteit van de open bare ruimte in de binnenstad slecht scoort in 

vergelijking met andere (binnen)steden. Journalist Herman Moscoviter sprak in 2004 al over het gebrek aan levendigheid (vooral 

buiten winkeltijden) in bepaalde delen van de binnenstad en benadrukte eveneens de waarde van culturele attractiviteit 24
• Door 

de combinatie van het kerkprogramma met een ander stedelijk (evt. cultureel) programma ontstaan hiermee nieuwe kansen. 

(36) stadsplattegrond Rot erdam 
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Om een geschikte Rotterdamse locatie voor deze hedendaagse kerkopgave te vinden, zijn de volgende randvoorwaarden 

gesteld: 

1. Het moet een plek zijn waar veel mensen (langslkomen. om bewuste als onbewuste confrontaties van het stadsleven 

met kerk te bewerkstelligen (station, snelweg, binnenstad, etc) 

2. De kerkstaat niet meer in hetcentrum van de samenleving en zal dus niet meer een soortgelijke plek in de stadsmorfologie 

moeten innemen(decentralisatie in plaats van centralisatie). 

3. Het kerkgebouw moet herkenbaar zijn als religieus gebouw (als signaalfunctie in het publiek domein) en dus is haar 

fysieke zichtbaarheid belangrijk. waardoor kerkgangers warden aangetrokken. 

4. De locatie moet goed bereikbaar zijn (denk ook aan oude mensen), bijv. in nabijheid van een station en/of andere 

openbaar vervoer gelegenheden. Tevens moet er voldoende ruimte zijn voor parkeren 

5. De kerk moet op een herkenbare plek gepland warden (localiseerbaarl. tbv de vitaliteit van het programma 
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6. Het moet een locatie zijn waar mensen kunnen en willen samenkomen 

7. De agenda van de kerk is de wereld, het kerkelijke leven zal gekoppeld moeten warden aan het stedelijke leven en zal 

zich dan oak in een vibrant stedelijke omgeving moeten bevinden waar ze gebruik van kan maken en vice versa. 

Na onderzoek is de locatie van de voormalige Pauluskerk aan de Mauritsweg als meest geschikte locatie naar voren gekomen. Dit 

is eveneens een mooie gelegendheid de eerdere 'trendsettende' geest van de Pauluskerkgemeente nieuw leven in te blazen . 
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_Genius Loci [de antithese van het universele] De Genius Loci van de locatie aan de Mauritsweg wordt gevormd door de 

volgende aspecten: 

1. Landschapsprocessen 

De Rotterdamse bodem bestaat uit verschillende grondsoorten, die in lagen over en door elkaar liggen. Zand en klei zijn 

aangespoeld door rivieren, veen is overgebleven van moerassen en oerwouden. Onder Rotterdam ligt kletsnat veen. Deze 

ondergrond verschaft veel problemen bij het bouwen. Praktisch overal blijf de bodem voortdurend zakken, doordat het gewicht 

van de bovenste grondlagen het dieper gelegen veen langzaam 'uitknijpt'. Voor de funderingslaag kan een zandvlakte uit de ijstijd 

op zo'n vijftien tot negentien meter onder het oppervlak worden gevonden. 
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Het waterproject 

Een andere belangrijke landschappelijke verandering in de nabijheid van de locatie was die van de aanleg van het waterproject 

door Willem Nicolaas Rose in 1854. Destijds was de algemene gezondheidstoestand in Nederland ronduit beroerd. In 

verpauperde binnensteden hokten tienduizenden mensen bij elkaar, verstoken van de meest elementaire voorzieningen. Ook in 

Rotterdam maakte de gemeente zich zorgen om deze problematiek. Rose ontwierp een betaalbaar plan dat zowel de hygiene als 

het stadsschoon ten goede kwam: het Waterproject. Daarbij zorgden een systeem van gemalen, sluizen, duikers en een dertig 

kilometer lang singeltrace om de oude stad voor regelmatige verversing van het oppervlaktewater (dat niet alleen we rd gebruikt 

voor drinkwater, maar ook fungeerde als open riool) . Langs die singels zou bovendien het trace voor een 'sierlijke wandeling' 

kunnen warden gemaakt. Landschapsarchitect J.D. Zacher jr. maakte een ontwerp voor het geheel van water, paden en park in 

Engelse landschapsstijl. Villa's en herenhuizen langs het water vormden een 'gouden rand'. De Westersingel was hier ook een 

voorbeeld van. 



[461 

84 

In de huidige tijd van riolering en waterzuivering hebben de singels hun oorspronkelijke functie verloren. Maar als ruggengraat 

van de stad en voor een mooie wandeling functioneren de singels nog wel degelijk. Desondanks dreigde het concept van het 

Waterproject verloren te gaan en we rd de structuur niet meer als geheel ervaren . De schakels tussen de singe ls verdwenen, net als 

de karakteristieke stijl van de be planting. Het hele Waterproject dreigde in de vergetelheid te raken, terwijl de cultuurhistorische 

kwaliteiten van de 19e-eeuwse waterstructuur genoeg kansen bieden voor oplossing van hedendaagse stedelijke vraagstukken, 

zoals waterberging en 'genieten' van de singels: wonen aan het water, verblijfs- en recreatiemogelijkheden. Ter gelegenheid van 

Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa 2001 heeft de Westersingel dan ook een ingrijpende face-lift gekregen, waar ook de 

functie als beeldenpark onderdeel van was. 

2. Bewonlngsgeschledenls 

De percelen aan de Mauritsweg kennen vooral met de Pauluskerk een indrukwekkende en bedrijvige bewoningsgeschiedenis. 
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Het andere deel van de tocatie werd gevuld door het voormalige zalencentrum Calypso (voorheen het AMVJ-complex) en het 

Rijnhotel. 

Rijnhotel/ AM VJ-complex 

Het Rijnhotel/AMVJ-complex besloeg het noordelijke deel van de locatie en was eveneens het oudste gedeelte op het kavel. Het 

AMJV gedeelte (Algemene Maatschappij Voor Jongeren) was een vormingsinstituut voor jongeren, dat behalve aan culturele 

en sportieve activiteiten ook onderdak bood aan tijdelijke huisvesting voor jongeren. Het gehele complex werd ontworpen 

door Merkelbach & Elling en was een product uit de wederopbouwperiode. In 1968 werd dit deel verbouwd tot bioscoop door 

interieurarchitect Carel Wirtz. De bioscoop kreeg de naam Calypso en later verdeeld in meerdere kleine zalen. Ca lypso werd 

sinds 2001, toen het een tijdelijke hoofdkwartier we rd voor Rotterdam Culturele Hoofdstad, a Ileen nog gebruikt voor feesten en 

horecafuncties. 
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Pauluskerk 

In 1940 werd de Zuiderkerk (aan de Glashaven) en de Westerkerk (aan de Kruiskade), die toebehoorde aan de Hervormde 

Gemeente, verwoest door het bombardement. De Pauluskerk was na de oorlog de eerste nieuwe Hervormde Kerk in het 

stadscentrum, als vervanging van de twee verwoeste kerken. De Pauluskerk, ontworpen door Barend van Veen (kleinzoon van 

Barend Hooijkaas de 'kerkenbouwer van Rotterdam'), werd gebouwd in 1958 - 1960. De kerk bevond zich direct naast, maar 

binnen de zogenaamde brandgrens van het bombardement. Tot 1979 is er vrij weinig over de kerk te vinden, behalve dat ze een 

Nederlands Hervormde Gemeente vormt. Maar in 1979 weet ds. Hans Visser zich aan de kerk te binden als predikant. Visser 

is een product van de jaren zestig, de tijd waarin het geloof stevig aan het wankelen is gebracht en de kerken flink leeglopen. 

Tijdens zijn komst kampt ook deze kerk met een sterke leegloop, niet hoofdzakelijk vanwege ontkerkelijking maar doordat een 

groot deel van de kerkgemeente naar de buitenwijken is verhuisd. Ds. Visser was baanbrekend in de manier waarop hij vond dat 

gekerkt moest worden in Rotterdam. "Het gesloten karakter van de kerk moet doorbroken warden. De kerk moet een middel tot 
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communicatie met de samenleving warden", zegt hij 25
• Mede ge"inspireerd op de gevangenisbrieven van Dietrich Bonhoeffer uit 

de 2• W.O. kwam Visser tot zijn overtuiging dat de kerk midden in de samenleving moest staan en van betekenis moest zij n voor 

a lie mensen. Trendsetten in plaats van 'trendvolgen' 2
•. Het resultaat was dat in 1981 een opvangcentrum voor drugsgebruikers 

onderdeel werd van de Pauluskerk. Hoewel het opvangcentrum zich bevond in de kelder van de Pauluskerk, uit het zicht van 

de buitenwereld. Dit was het begin van verschillende crisisjaren, problemen, zoals Visser zei tijdens mijn interview, die hij 

nooit van te voren had (kunnen) voorzien. Maar de Pauluskerk richtte ook de Nico Adriaans Stichting en Perron Nul op. Sa men 

hebben zij gezorgd voor een verzakelijking en professionalisering in de aanpak van het drugsprobleem in de stad en verloopt 

de samenwerking van deze groep drugsverleners en de plaatselijke overheid nu soepel. Nu, 2008, is ook de Pauluskerk ten deel 

gevallen aan de slopershamer (vanwege haar slechte bouwstaat). De opvang voor drugsverslaafden is verhuisd naar een locatie 

aan het Weena nabij het spoor. 

f5l I penbar dooreanssruut" lang "' oormillige P~1 lu;k~rl< 
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3. Cultuurhistorische en symbolische waarden 

Om een goed beeld te kunnen krijgen in welk geheel de locatie ligt verweven zal de stadscontext van Rotterdam eerst in een 

notendop de revue passeren. Daarna zal de locatie zelf specifiek onder de loep warden genomen. 

uitgezoomd I Rotterdam 

Rotterdam is de tweede stad van Nederland, een havenstad, een wereldstad, ook wel het Manhattan aan de Maas. Rotterdam 

ontstond in de 13• eeuw en heeft haar stadsrechten officieel in 1340 verworven 27
• Een van de meest ingrijpende gebeurtenissen 

voor de stad was de aanleg van de Nieuwe Waterweg in 1872, de directe scheepvaartverbinding met de Noordzee. Hierdoor 

werden nieuwe havens aangelegd met een enorme toename van de werkgelegenheid. Nieuwe woonwijken werden gebouwd 

en randgemeenten geannexeerd. De stad wordt steeds rijker en investeert onder meer in de bouw van statige panden in 

het centrum. Veel singels, die eens deel uitmaakten van de verdedigingwerken, worden gedempt om ru imte te maken voor 

:± 
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toegenomen verkeer. Een voorbeeld is de gedempte Coolvest welke werd veranderd in een ruime boulevard met een nieuw 

stadhuis, postkantoor en de Beurs. Coolsingel was geboren. 

Het bombardement door het Duitse leger op 14 mei 1940 is een zwarte bladzijde in de florerende havenstad. Het volledige 

stadscentrum wordt verwoest, waaronder ook de woonblokken op de locatie aan de Mauritsweg. De wederopbouw kent vooral 

een verlangen naar vernieuwing en modernisering, waardoor veel beschadigde gebouwen niet worden hersteld maar gesloopt. 

Rotterdam krijgt het imago van 'werkstad' en ontwikkelt zich tot een toonbeeld van moderniteit. 

Vandaag de dag staat vooral het functioneren van de stad centraal. Daarnaast wil Rotterdam naast werkstad zich ook inspannen 

voor een imago als woonstad voor studenten en hoogopgeleiden. En natuurlijk heeft ook Rotterdam de status hoog te houden 

die ze in het mondiale netwerk heeft. De tijd dat Rotterdam 'zijn open oorlogswonden vol moest bouwen' zijn voorbij, constateert 

journaliste Yvonne Keunen 28
• 
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ingezoomd I Mouritsweg 

De Westersingel - aan de polderkant van de wetering - werd tussen 1870 en 1900 geleidelijk volgebouwd met herenhuizen. Aan 

de overzijde op de Mauritsweg ging het sneller. In 1874 werden hier al tientallen panden gebouwd. Tussen deze parallellen van 

de Mauritsweg en de Westersingel is tevens de historische waterpartij van stadsarchitect Rose te vinden. De locatie aan de 

Mauritsweg kan als fijngevoelig warden bestempeld, want precies hier vindt de ontmoeting plaats tussen twee voor Rotterdam 

belangrijke perioden; de historische panden die het bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd staan 

nagenoeg naast de hoogbouw van het Weena, die de afgelopen decennia de skyline van de stad hebben gevormd. De locatie is 

dus precies aan de rand, maar wel binnen de brandgrens gesitueerd. 

ingezoomd I Pouluskerk 

De symbolische waarde van de Pauluskerk ligt naast die van een sacrale vooral in de rol die zij binnen de stad heeh vervuld. Samen 
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met het AMJV-complex was dat toch vooral een erg sociale . Hoewel de Pauluskerk menigmaal als zinkputje van de Rotterdamse 

gemeenschap heeft gefungeerd, is vanwege de grote (media) aandacht voor de activiteiten en gebeurtenissen die in en rondom 

de Pauluskerk hebben plaatsgevonden, de locatie uitgegroeid tot bijzondere plaats die in menig Rotterdams hart wordt gekoesterd 

dan wel vervloekt. Maar een ding is zeker de plaatselijke bevolking houdt de ontwikkelingen op deze plaats nauwlettend in de 

gaten. 

4. Morfologie en bebouwingstypologie 

De locatie aan de Mauritsweg vormt een belangrijk en aantrekkelijke (zicht)locatie in de entree van de binnenstad voor de bezoekers 

vanaf de stationzijde. Het bouwblok wat zich op de locatie bevond, met het Rijnhotel/AMVJ-complex, zalencentrum Calypso en 

de Pauluskerk, is volledig gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw. Het Woondok (de Hartsuykerflat) zal worden gehandhaafd. 

Het zijn het Woondok en de Pathe Bioscoop die een visuele barriere vormen tussen de singel en het schouwburgplein. Alleen ter 



plaatse van Mauritsplaats is een kleine doorkijk aanwezig. Navolgend zullen de meest belangrijke morfologische entiteiten in de 

omgeving verder onder de loep worden gehouden en wordt besproken welke aspecten van invloed op het ontwerp kunnen zijn . 

Mauritsweg I Westersingel: 

De grootstedelijkheid rondom het station verandert abrupt in de 1s•, 19• eeuwse singelbebouwing ter plaatse van de Mauritsweg 

en de Westersingel, wat een sterke gevoeligheid met zich mee brengt. Deze kleinschaligeheid van herenhuizen met galerieen, 

boetiekjes, cafes en restaurants strekt zich uit in zuidelijke richting van de parallel Mauritsweg - Westersingel. Deze parallel 



van Mauritsweg en Westersingel zal vanaf het Centraal Station in de toekomst een belangrijke cultuurroute gaan vormen die 

het muziek- en congrescentrum "De Doelen", de Rotterdamse Schouwburg, Museum Boymans-Van Beuningen, het Nederlands 

Architectuurinstituut en de cultureel interessante Witte de Withstraat met elkaar verbindt. 

Kruisplein. 

Een druk karakterloos, chaotisch en grootstedelijk verkeersplein, dat de komende jaren een metamorfose zal ondergaan. In het 

kader van de bouw van het nieuwe Centraal Station (ontwerp Team CS met o.a. Benthem & Crouwel en West 8) welke een 
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halteplaats voor de Hogesnelheidstrein gaat vormen, moet het Kruisplein een kwalitatief hoogstaande schakel worden tussen het 

station en de culturele as die de parallel Westersingel - Mauritsweg vormt. Het kruisplein is in de bestaande situatie voornamelijk 

het domein van de auto en de tram. Het rechthoekige plein zelf is in gebruik als tramhalte en het wordt omsloten door drukke 

rijbanen. Doordat het nieuwe stationsgebouw op het huidige stationsplein wordt gebouwd, zal het Kruisplein deze rol voor een 

dee I overnemen. In de toekomstige situatie is het de bedoeling dater een hindernisvrije voetgangersroute van het station via het 

Kruisplein naar de stad wordt aangelegd. Het autoverkeer op het Weena wordt ter hoogte van het station door een tunnel geleid, 

zodat alleen bestemmingsverkeer nog de voetgangerroute kruist. Het aantal trambanen op het Kruisplein wordt teruggebracht 

van vier naar twee en het plein wordt autoluw. Doordat de rechtstreekse verbinding met het Weena komt te vervallen, zal ook 

de intensiteit van het verkeer op de Mauritsweg en Westersingel afnemen. Het plan voor de locatie zou dus moeten passen in de 

stadsvisie omtrent de nieuwbouw van het centrale station, met speciale aandacht voor de invulling van de begane grond en de 

route van station naar de culturele as en het winkelhart 
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Woondok (Hartsuykerflat) 

Het Woondok, beter bekent als de Hartsuykerflat, werd gebouwd in 1980 en ontrok vanaf het Schouwburgplein de rafelige 

achterzijde van het AMVJ-complex. Met de bouw van deze flat werd eveneens een duidelijke pleinwand aan de westzijde 

gerealiseerd. De Hartsuykerflat heeft een terugliggende plint van 2 bouwlagen met daarboven zes woonlagen. Het gebouw kan 

bijzonder worden genoemd vanwege de vormentaal en de kleurstelling, welke onmiskenbaar een product van de jaren tachtig 

zijn . Vanwege de experimentele plattegronden zijn de appartementen niet voor iedereen geschikt. De bewoners hebben bewust 

gekozen voor het wonen op deze centrale plek en zijn uitermate gehecht aan hun gebouw. Het is dan ook niet voor niets eigendom 

van de bewoners zelf, een aspect waarin het ontwerp zeker rekening mee moet worden gehouden. 

Schouwburgplein 

Het Schouwburgplein is te vinden aan de 6ostzijde van de locatie en ligt erg verscholen achter de Pathe bioscoop en de 
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Hartsuykerflat. Dit is gelijk ook de reden dat veel eenmalige bezoekers langs het plein heenlopen. Het plein is in de ogen van de 

gemeente het belangrijkste evenementenplein van stad, maar is daarentegen toch altijd een moeilijk plein gebleven. Door de 

grootte we rd het al snel als een kale vlakte ervaren, waarbij duidelijk pleinwanden ontbreken. Door de bouw van de Hartsuykerflat 

is hier wat aan gedaan. De herinrichting van het plein door Adriaan Geuze van West 8 en de Pathe Bioscoop van Koen van Velsen 

hadden tot doel de schaal van het plein te breken. Gevolg hiervan is dat het plein momenteel bijna volledig onzichtbaar is vanaf 

de Mauritsweg en Westersingel. 

On twerp Alsop Architecten 

In realiteit heeft Wilgen Vastgoed deze locatie omgedoopt tot ontwikkelingslocatie van Wilgen Vastgoed waarvoor Alsop Architecten 

uit Londen het ontwerp heeft gemaakt. Een ontwerp wat mijns inziens egocentrisch op de kop van het kruisplein staat te pron ken 

en de zo karakteristieke en historische singelbebouwing ('gouden rand') aan de Westersingel - Mauritsweg compleet negeert. 
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Deze schaal lijkt direct de aanval te willen openen op de 1s• en 19• eeuwse herenpanden even verderop aan de singel en deze te 

minimaliseren tot overblijfsels uit een vervlogen verleden, hoewel dit nog een van de weinige historische stadselementen is die 

het moderne Rotterdam na het bombardement heeft kunnen handhaven (vergelijk bijvoorbeeld de Coolsingel). Alsops ontwerp 

vergroot naar mijn mening daarom ook alleen maar de toch al sterk voelbare architectonische onrust van de binnenstad. 

5. Orientatie en gebruik van omgeving (beleving, betekenis) 

De kaart op de volgende bladzijde geeft in grove mate weer wat de gebiedsprogrammering is en waarop de omgeving met name 

is georienteert. De daaropvolgende kaarten geven een inzicht in het gebiedsgebruik, hierbij moet in acht worden genomen dat 

deze kaarten betrekking hebben op de toekomstsituatie waarbij de nieuwbouw van het Centraal Station is opgeleverd. 
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_stadsvisie; Existentiele verrijking van een binnenstedelijke verschraling Niet een 

uitgesproken stedenbouwkundige stadsplan, maar een expliciete houding ten aanzien van de Rotterdamse stadsontwikkeling 

vind ik van wezenlijk belang in de benadering van mijn geselecteerde locatie. lk ben van mening dat de stad vaak zichzelf wil 

vormen, ik zie de stad daarom als een aaneen breisel van historische, culturele en economische gelaagdheden, situaties en 

omstandigheden waarop wij niet altijd gepast invloed kunnen uitoefenen. Wij kunnen a Ileen haar randvoorwaarden scheppen en 

plaatselijk als tijdelijk hier op voort breien, waardoor die veelzijdige lappendeken 'stad' ontstaat. 

_1:100.000 I Rotterdam 'kraamkamer' van het moderne bouwen?* Rotterdam is 

een van de belangrijke spelers voor het mondiale netwerk waar de Randstad zich in bevindt. Ze ontplooit zich steeds meer als 

een internationale stad aan de rivier, maar naast havenstad zet ze, net als alle andere mondiale steden, ook in op een kennis-

* Bouw, 2003, vol. 58 afi 5 pag. 14-15 [731 sr.vtlne Rott rdam 
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en diensteneconomie (afb. 74). In dit mondiale verlangen en de hang naar economische vitaliteit is de laatste jaren, geheel 

voorspelbaar, vooral de skyline (afb. 73) steeds mooier en imposanter gemaakt. Een ontwikkeling die elke andere mondiale stad 

ook heeft gekend. Sinds de wederopbouw heeft Rotterdam zichzelf altijd als de stad van de moderniteit weten te profileren, maar 

verliest ze zichzelf niet langzaam in de begeerte naar al die 'global' glitteringen? Onderdrukt de steeds sterker voelbare mondiale 

universaliteit niet teveel Rotterdams streven naar de zich altijd onderscheidende moderniteit? 

lk pleit er voor om in de verschillende stadscentra die binnen Rotterdam momenteel aan het ontstaan zijn (Centrumruit Weena, 

Lloydkwartier, Kop van Zuid etc), deze mondiaal universele ruimte te negeren. Die ruimte kennen we nu wel en zal onder invloed 

van het 'global capital' altijd blijven bestaan en haar plek automatisch blijven vinden. De aandacht moet juist gericht blijven op 

de voor Rotterdam zo geeigende ruimte, de ruimte van de moderniteit. Maar waar ligt momenteel de wezenlijke aard van de 

moderne ruimte in een mondiale stad als Rotterdam? Het antwoord ligt opgesloten in de relatie die deze ruimte onderhoudt met 

ons existentiele lichaam, want uitgezoomd wordt de stad steeds aantrekkelijker, maar leven doe je ingezoomd op de schaal van 
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1 meter 85. Hoewel moderniteit zichzelf kan etaleren op verschillende schaalniveaus, is het binnen de mondiale schaal vooral 

de menselijke proportie waar in Rotterdam de moderniteit zich ten volste zou kunnen gaan manifesteren. Het is namelijk deze 

proportie waar Rotterdam haar stadsbewoners aan alle kanten voorbij schiet. In het onpersoonlijke en verschraalde, mondiale 

stadskarakter dat continu op zoek is naar economische vitaliteit zou Rotterdam juist ook moeten zoeken naar een moderniteit 

die vooral onze existentiele aanwezigheid in deze wereld beantwoordt. Want 'lk ben mijn wereld'! (zie hoofdstuk II, For man's 

sake!) En zoals ik in de slotsom van hoofdstuk II al concludeerde, zouden niet alleen het oog en het 'global capital' gestreeld 

moeten warden, maar het gehele lichaam met al haar zintuiglijke ervaringen. Op deze eigenzinnige wijze kan Rotterdam tot een 

andere stadsbenadering komen die haar diepgewortelde vermogen voor moderniteit blijft koesteren. Op deze wijze kan ze komen 

tot een uniek en tegelijkertijd universeel Rotterdam, wat enorm verrijkend is voor haar mondiale positie als voor haar eigen 

stadsbewoners. Laat Rotterdam a.u.b. een gezonde Nederlandse 'kraamkamer' voor het moderne bouwen blijven! 

1741 Ontw•kkehngw at 31e Ro tcrd.irr1 



"As buildings lose their plasticity, and their connection with the language and wisdom of the body, they become isolated in the 

cool and distant realm of vision. With the loss of tactility, measures and details crafted for the human body- and particularly for 

the hand - architecture structures become repulsively flat, sharp-edged, immaterial and unreal" 

Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin, architecture of the senses, 

Great Britain, W iley Academy, 2005 - p. 31 -



112 

_1:1000 /Op locatie: Schouwburgplein - Mauritsweg Als we inzoomen op locatie zien we dat 

de moderniteit die zo eigen is aan Rotterdam met de nieuwbouw van het Schouwburgplein door Adriaan Geuze al op de hiervoor 

omschreven wijze een invulling heeft gekregen . Dit grootstedelijke stadsplein getuigt van een sterk vooruitstrevend karakter. 

De leegte is als pleinkwaliteit benadrukt door het plein als stadspodium vorm te geven ( ... pleinvrees) en samen met de pleinlay

out van verschillende texturen en verlichting, de bedienbare lichtmasten en de tijdelijke watervertoningen krijgt het geheel 

een bijzonder experimenteel karakter. Maar kan de verwachte nieuwe relatie* tussen stedeling en stadsruimte daadwerkelijk 

verwezenlijkt worden door middel van dit experiment? In de volgende beschouwing weet Mulder de vinger precies op de zere 

plek te leggen : 

• [t!en (moderne) re latie waar eerl paging wordt ondern omen om de ru im te te onttrekken aan 'de s!eur van de universe le gedragscode', waa r gee n voorprogra rn m~rin g 

bestaat die de gebr uo ker direct degradeert tot een eenduid ig gebru1k, Archis, 1993, an . 4 pag. 14-151 
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"lnderdaad de dichtheid van het establishment uit binnen- en buitenland in Rotterdam is haag. lmagebuidling in zijn meest pure 

vorm. Renzo Piano, Norman Foster, Peter Wilson, Hans Kolhof alien hebben ze hun sporen nagelaten. Maar met de architectuur 

houdt het op, de aandacht voor overige aspecten van het /even komt er bekaaid vanaf De stad leeft nauwelijks, de internationaa/ 

georienteerde 'footloose' architectuur is niet geworteld in een /even. De skyline suggereert intensiteit, drukte, stedelijkheid, 

cultureel elan, maar het maaiveld is gortdroog en desolaat. 

Rotterdam onderhoudt een steriele relatie met cultuur en het uitgaansleven in het bijzonder. Cynici spreken van een 

ontmoedigingsbeleid. Ontspanning immers leidt alleen maar af van het werkelijke doe/ van het /even: bezig zijn. De diehards, 

die hedonisten die zich toch willen verpozen zullen het weten. Voor genot is de stad een hindernisbaan, luieren doet men op een 

spijkerbed, het Schouwburgplein; Adriaan Geuze heeft de boodschap begrepen." 

Hans Mulder, Bouw, 2003, vol. 58 afl . 5 pag. 14-15 



1761, [77f, [781 
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Allereerst benadrukt Mulder treffend dat het Schouwburgplein met haar pa let aan texturen het lichaam zeker weet te prikkelen. 

He la as gebeurt dit voornamelijk storend en negatief waardoor de vreugde en het genot in deze stadsruimte al snel verdwijnt en ze 

hopeloos degradeert tot een schrale doorgangsruimte. De stedeling wordt niet a Ileen uitgedaagd door prikkelingen maar vooral 

afgestoten (een erg belangrijke Jes voor dit project). Verder zijn het de mensen die als bloedlichaampjes door de aderen van dit 

stadslichaam zouden moeten stromen om het in !even te kunnen houden. Maar het zijn juist de mensen die hier ontbreken of 

te veel op afstand blijven vanwege haar ongelukkige morfologische positionering, maar eveneens doordat de 'internationaal 

georienteerde 'footloose' architectuur ... niet geworteld is in een leven', aldus Mulder. De Schouwburg en De Doelen zijn beiden 

architectonische entiteiten die maar een zeer minimale relatie met het plein zijn aangegaan of kunnen aangaan. Om tot 

volledig ontplooiing te kunnen komen heeft dit stadspodium mensen nodig. Op het podium en in de rand van het podium! De 

toekomstplannen voor stadsverdichting door middel van woon- en kantoorprogramma en de nieuwbouw van het centrale station 

kweken hierbij direct nieuwe kansen voor het plein. De schreeuwende leegte tijdens een zonnige dag moet weer transformeren 



[79j 
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naar een levendig schouwspel van mensen die verpozen, van mensen die komen, van mensen die gaan en vooral van mensen die 

aanschouwen. Wat gaat naast de megabioscoop Pathe deze plek sterker lokaliseerbaar maken? Wat gaat mensen absorberen om 

gebruik te ma ken van deze texturen collage? Hoe kan een verrijking ontstaan van een steeds sterker verschralend binnenstedelijk 

Rotterdams milieu?! 

Doelstelling locatie: 

de zmtuigll1ke pnl<keling die of st erk aanwez1g is op Schouwburgplein bli1ven inzetten voor een modeme openbare rwmte, 

maar zo dot onze existentiele aanwezigheid in deze rwmte op een posil:leve manier wordt benadrui<t. 
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_programma van eisen In het hoofdstuk Kerk als trendsetter (p. 72) is aangestuurd op een 

symbiose tussen kerk- en stadsprogramma, zodat de kerk weer betekenis krijgt binnen het culturele, maatschappelijke en 

economische programma van de moderne binnenstad. Naast het programma van de Pauluskerk is daarom een kunstprogramma 

en de ultiem stedelijke functie van het drugsopvangcentrum toegevoegd. Daarnaast is, in het verlengde van de Stadvisie 

Rotterdam; ruimtelijke ontwikkelingstrategie tot 2030, gekozen voor het toevoegen van woonprogramma. 

Gezien het verleden van de Pauluskerk kan en mag het drugsprogramma niet ontbreken. Het spanningsveld wat tussen beide 

programma's bestaat zal de opgave een zeer geeigend karakter geven, want een drugsopvang staat mijlenver van de mystieke 

atmosfeer in en rond een kerkgebouw maar is tegelijkertijd ook onderdeel van de missie die in het kerkgebouw wordt uitgedragen. 

Het kunstcentrum is opgenomen omdat kunst en expositie goede mogelijkheden bieden voor een overlap met de inspirerende 

ruimtelijkheid van een kerkgebouw. Daarnaast creeert het kunstcentrum een zwaartepunt aan het begin van de culturele as, 

zodat daarmee de route naar Museum Park wordt versterkt. 
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Binnen dit program ma is het van belang dat de volgenede aandachtspunten in acht worden genomen : 

Binnen het kerkgebouw is het van grote betekenis dat: 

1. de kerk sacraliteit symboliseert en contrasteert met het profane leven (kerk als drempel). De liturgie is plechtig en heilig. 

2. er sprake is van een uitnodigend karakter (open op doordeweekse dagen, toegankelijk en gastvrij). 

3. randkerkelijken worden geprikkeld door een inspirerende ruimte . 

4. activitieit mensen zou kunnen afschrikken en er daarom gelegenheid moet zijn voor passiviteit. 

5. de kerk niet a Ileen wordt gevormd door de ontmoeting met God, maar evenzeer door de onderlinge ontmoeting. 

Het kunstcentrum hecht grote waarde aan het feit dat: 

1. elke instelling een eigen gezicht heeft. 

2. de ingangen van elke instelling gescheiden zijn. 

3. de aanwezigheid van het gebouw in het straatbeeld kan worden gepromoot. 
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_uitgangspositie In deze uiteenlopende registratie zijn een aantal basale uitgangspunten aan de orde 

gekomen waarop in het navolgende regie-werk is voortgeborduurd. Kort samengevat zijn dat de volgende: 

1. Het zwaartepunt binnen het project zal met name liggen op de uitwerking van het kerkprogramma, echter zal ook een voorzet 

gedaan warden voor het kunst-, drugs- en woonprogramma. 

2. Het project zal vooral een zoektocht zijn naar het antwoord op secularisatie, oftewel, hoe kan maatschappelijk leven weer 

betrokken warden bij de kerk? Het project zal daarbij inzetten op de kwaliteit van het openbare leven. Daarnaast probeert het 

project ook te reageren op de zo sterk voelbare ontkerkelijking. 

3. Dit progressieve project zal niet alleen gericht zijn op de groep trouwe kerkgangers, maar met name op de 'randkerkelijken'. 

4. Het stellen van deze opgave is in het bijzonder een vraag naar de gestalte van de religieuze grond van het moderne bestaan. 

5. De kerk zou niet meer als trendvolger moeten optreden en de stad als voldongen feit moeten accepteren, maar daarentegen 

juist trendsetter moeten zijn, want de kerk zelf is een netwerk. 
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_concept UNZIP In het nadenken over het functioneren van het hedendaagse kerkgebouw vind ik 

het erg belangrijk een denkbeeld te vormen dat verschillende individuele of gemeenschappelijke geestelijke verrijkingsvormen kan 

reproduceren. Dit is van belang vanwege het feit dat de hedendaagse Nederlandse geloofsbeleving als zeer divers te omschrijven 

is 29
• Het traditionele imago van de kerk- als gesloten bolwerk, bemand door kampioenen van de waarheid - bevindt zich in een 

bijna suYcidale identiteitscrisis en is naar mijn mening dan ook aan stevige herziening toe. De enige uitweg die het kerkgebouw 

nog heeft om te blijven bestaan is door te breken met het bestaande schema en haar starre karakter abrupt te veranderen. We 

moeten af van het idee de kerk als een gelijkgericht massief omhulsel te zien . Deze massiviteit bestaat niet meer, want elk individu 

moet de mogelijkheid hebben op een eigen geloofsbeleving (intiem, persoonlijk dan wel gezamenlijk, openbaar). 

Met de prijsvraag Gebouw a/s Denkbeeld: Het Godshuis, uitgeschreven door TU/e als onderdeel van de symposiumreeks Gebouw 

als Denkbee/d, ben ik gekoment tot het concept UNZIP, waarbij het traditonele kerkschema uit elkaar wordt getrokken om te 
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kunnen komt tot een wezenlijke gestalte van de hedendaagse Godsverhouding. UNZIP is afgeleidt van het softwareprogramma 

WinZip die tot doel heeft bestanden te 'zippen', oftewel comprimeren (verkleinen) zodat deze minder schijfruimte op de computer 

innemen. lk stel het UNZIPPEN voor, oftewel het decomprimeren (uit elkaar trekken) van het kerkschema. UNZIP is erop gericht 

de 'gelijkgerichte schil' op te heffen en het programma gespreid over een stedelijke ruimte te positioneren. Elk gebouwdeel kan 

daarbij zijn eigen benodigde omhulsel kennen. Hierdoor ontstaat een veelzijdigheid aan plaatsen die: 

1. de mogelijkheid schept voor een diversiteit aan geloofsbelevingen. Binnen dit hedendaagse Godshuis kan niet a Ileen die 

ene ruimte van de liturgische vie ring meer bestaan, maarontstaan door de ruimtelijke diversiteit plaatsen waarverschillende 

groepssamenstellingen zich op verschillende manieren gelijktijdig thuis kunnen voelen. 

2. een diversiteit aan raakvlakken met het dagelijkse leven bewerkstelligt. Het uit elkaar trekken van het bestaande 
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kerkschema zal nieuwe tussenruimten doen ontstaan, tussenruimten waarin het openbaar leven wordt toegelaten. Hierdoor 

ontstaan goede kansen voor een symbiose tussen kerk- en stadsprogramma. 

3. weer kansen biedt voor de kerk om als sociaal, maatschappelijk netwerk binnen de stad op te treden. De ontmoeting 

hoeft namelijk niet puur en alleen met God plaats te hebben. Het kan ook een ontmoeting met elkaar of met zichzelf zijn. 

4. de mogelijkheid schept om meer dynamiek binnen de liturgische viering aan te brengen. Een dynamiek die van de 

passieve, statische viering een actieve maakt (het gaan van en naar ... ). 

(zie appendix 01 voor referentie-projecten die de verbeelding kunnen voeden) 

De Griekse Akademeia Een treffend denkbeeld wat kan worden geprojecteerd op deze ruimtelijke 

transformatie en de verbeelding goed kan voeden, is die van de Griekse Akademeia (academie). De antieke akademeia bestond (+ 
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400 v. Chr.) met name uit een publiek park met bossen en mooie oude bomen. Het was een locatie rijk van religieuze vieringen, 

waarbij eveneens andersoortige festivals plaatsvonden. Later we rd deze gewijde plek ook veel gebruikt voor discussie, educatie 

en fysieke oefeningen. Deze akademeia was dus niet de academie in de vorm zoals we hem nu kennen. Het was wel de plaats 

waar Plato's school voor filosofie stond. Naast Plato's school en tuin waren er meerdere tuinen, waaronder ook tuinen voor 

lichaambeweging, de zogenaamde gymnaseion (waar het tegenwoordige gymnasium vanaf stamt). Toen de Griekse bevolking in 

hogere concentraties binnen de stadsmuren kwamen te leven, kreeg de akademeia een steeds sterkere sociale rol. Uiteindelijk 

kreeg de akademeia het karakter van publieke ruimten met speciale omheiningen, zitplekken, wateren, ruimten voor filosofen en 

binnenplaatsen voor worstelaars en andere sporten. 

Het is de veelzijdigheid en de evolutie van de akademeia wat dit denkbeeld zo intrigerend en toepasselijk maakt. Waar het eerst 

vooral een gewijde plaats was, veranderde ze later in een veelzijdigheid aan plaatsen die door verschillende groepen gelijktijdig 
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en op geheel verschillende wijze gebruikt kan worden. Dit was eveneens de reden voor haar sterke sociale en maatschappelijke 

werking. Een dergelijke verandering zou ook binnen het kerkschema kunnen plaatsvinden, zodat deze meer kan gaan functioneren 

als een (sociaal, maatschappelijk) netwerk voor de gehele stad in plaats voor alleen het selecte groepje trouwe kerkgangers. Ze 

zou hierdoor met een ander stedelijk programma('s) een condensatiepunt in het stedelijke landschap kunnen gaan vormen. 
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stedenbouw Zoals in het hoofdstuk van de Genius Loci (p. 82) al werd benadrukt is deze locatie 

tegelijkertijd een zichtlocatie en een gevoelige overgangskavel. Ze bevindt zich precies op de grens tussen het moderne, zakelijke 

Weena en de historische parallel van de Mauritsweg - Westersingel. Doordat ze is gelocaliseerd op het grensgebied tussen deze 

twee tijdperken, bevindt ze zich eveneens op de grens van twee sterk uiteenlopende fysieke bebouwingsschalen (de hoogbouw 

van het Weena en de herenhuizen aan de parallel). In tegenstelling tot het ontwerp van Alsop Architects (p. 97), waarbij de aanval 

is geopend op de historische herenpanden aan de singe!, zal met dit plan het bijzondere contrast in de historische gelaagdheid (die 

zelfs het bombardement heeft doorstaan!) warden gerespecteerd en is juist een gevoelige, versterkende aansluiting gezocht. 

_massastudie voor de stedenbouwkundige inpassing zijn de volgende middelen ingezet: 

1 - definitie een band langs de 'gouden' rand (historische rand herenhuizen) van de parallel Westersingel - Mauritsweg, 

voortgezet vanuit de orthogonale grootstedelijke structuur van het zakelijke Weena. De band benadrukt de 



2 - aansluiting 

3 - vlak 

4 - lijn 

5- UNZIP 

6 - gelaagdheid 
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diepte van het kavel en brengt daarmee een duidelijke definitie aan. 

een massa die nauwkeurige aansluiting zoekt in de schuin weg lopende parallel Westersingel - Mauritsweg. 

Tevens worden twee entreezones voor kunstcentrum gerealiseerd. 

brengt het patroon van elementen hier beneden bijeen. 

doorsnijdt en vormt gemeenschappelijk, herkenbare snede in het organisatie patroon. 

de paragraaf relatie van de objecten zal meer vertellen over de redenen voor een dergelijke 'unzip'. 

gelaagdheid zal voor een versterkende in plaats van concurrende relatie met Pat he bioscoop zorgen. 

In het verdere ontwerp zal een intense relatie worden gezocht met Schouwburgplein, ongeacht de visuele barriere gevormd 

door het Woondok en Pathe. De ruimte onder het stedelijke afdak zal als 'coulisse' worden behandeld, waarbij de zichtlijn 

naar Schouwburgplein, tussen Pathe en het Woondok, zal worden gebruikt om een bewegingspatroon naar Schouwburgplein te 

bewerkstelligen (zie 7). Men zal na het doorkruisen van de 'coulisse' plots arriveren op het 'podium', genaamd Schouwburgplein. 
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_ Woondok (Hartsuykerflat) In de beschrijving van het Woondok opp. 95 werd duidelijk dat de flat privaat eigendom 

is en niet zomaar gesloopt kan worden, ook al vormt ze een lelijke sta-in-de-weg op de locatie. Oorspronkelijk is ze door architect 

Hartsuyker ontworpen als pleinwand voor Schouwburgplein, maar tegelijkertijd ontneemt ze samen met de Pathe Megabioscoop 

de visuele relatie vanaf de culturele as (parallel Mauritsweg - Westersingel). Een belemmering die als kwaliteit is benut in het 

nieuwbouwplan. Door de configuratie uit het vorige hoofdstuk op de bestaande situatie te projecteren, zullen er echter toch een 

aantal sloophandelingen plaats moeten vinden (zie paars gearceerde volumes in de afbeelding). Het betreft een kantoorlaag aan 

de achterzijde (een later uitbouwsel) en 6 appartementen welke eveneens aan de achterzijde zijn toegevoegd. De appartementen, 

gebouwd in de stijl van het Woondok, zijn vrij verloren als een stulpvormig aanhangsel tegen de hoofdbouw van het Woondok 

aangebracht en zullen het bestaande ontwerp absoluut geen geweld aan doen door te ontbreken. De 6 gesloopte woningen 

zullen overigens eenvoudig kunnen worden gecompenseerd met het in de nieuwbouw opgenomen woonprogramma. 
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_relatie van de objecten Binnen de uit elkaar getrokken volumes van het nieuwe kerkschema zal de 

kerkkern als meest prominente volume te herkennen zijn. Dit volume herbergt dan ook de ruimte voor de liturgische viering. 

Hoewel als meest prominent zal de kerkkern niet als meest zichtbaar aanwezig zijn. De kerkkern wordt gevonden op de meest 

zonnige plaats, in de luwte van de kunstband, op een veilige en bescheiden plaats, volledig georienteerd op de ruimte onder het 

stedelijke afdak. De plaats zal zich niet eerder aanbieden dan wanneer de ruimte onder het stedelijke afdak wordt gepasseerd of 

doorkruist. 

Het condoleancecentrum bevindt zich vanwege logistieke redenen op dichte afstand van de kerkkern. Half verzonken in de aarde, 

volledig van het dagelijks !even afgesloten, in een sobere atmosfeer van indirect, diffuus licht kan deze op zichzelf staande doos 

worden gevonden voor condoleance en een eventuele laatste blik in de opstelkamer van de overledene. 

De audiodoos en de bidlounge zijn de overige twee volumes van het kerkschema die nog gevonden kunnen worden onder het 

stedelijke afdak. De bidlounge, welke als individuele niche voor diverse spirituele belevingen zal gaan dienen, bevindt zich het 
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meest hoog boven het maaiveld en zal net als de kerkkern vooral bij het passeren of doorkruisen van het stedelijke afdak opvallen. 

Ze zal passanten door middel van haar hoogte prikkelen en bevrijdt zijn van de activiteit op maaiveldniveau. De audiodoos bevindt 

zich eveneens boven het maaiveldniveau, maar minder hoog vanwege het meer aardsere programma. De audiodoos bevindt 

zich op de meest zichtbare plaats onder het afdak (zie bijvoorbeeld lange zichtlijn in Kruiskade), omdat zij de meest profane, 

generieke doos van de kerkcomponenten is. Ze biedt plaats aan groepsontmoetingen, congressen, lezingen of zal functioneren 

als auditorium van het kunstcentrum. Functionaliteit en economie staan daarom voorop en door de zichtlocatie zal ze zichzelf 

eenvoudig kunnen verkopen. 

Tenslotte bevinden de consistorie, vergaderkamers en het kinderverblijf zich in de collectieve, private sfeer van het plan. Functies 

die geen behoefte hebben aan zichtbaarheid en openbaarheid, maar de rust en veiligheid van het binnengebied verlangen. 
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_ontwerp Nu helder is hoe de stedenbouwkundige inpassing en de verhouding daarbinnen zal zijn, gaat 

dit hoofdstuk inzoomen en de verdere architectonische uitwerking behandelen . Het zwaartepunt ligt hier met name op de 

uitwerking van de kerkccomponenten en haar raakvlak met het openbare !even. Om een goed en consistent beeld van het gehele 

plan te krijgen, zal allereerst de totaalplattegrond onder de loep warden genomen en zullen de meest opvallende aspecten van 

het plan de revue passeren . Daarna zal verder warden ingezoomd op de gedecomprimeerde massa's van het kerkcomplex. 

_totaalplan Het ontstane gebouwenconglomeraat is niet alleen binnen de stedenbouwkundige gevoeligheid te 

verantwoordden, maar is er tevens op gericht een symbiose te ontwikkelen tussen de verschillende opgenomen programma's. 

Met deze symbiose zal niet a Ileen de kerk (de kerk is immers zelf een netwerk, en heeft mensen nodig in haar directe nabijheid), 

maar oak het stedelijke condensatiepunt random Schouwburgplein warden gevoedt. De symbiose tussen de programma's wordt 

bewerkstelligd door overlap in programma en door de routing van het complex. Zo zal de 'audiodoos' niet alleen de algemene 
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ontmoetingsruimte van de kerk zijn, maar ook het auditorium van het kunstcentrum of verhuurd warden als congreszaal. Wat 

betreft de routing door het complex vormt de loopbrug (waarove op p. 154 meer) een bijzonder element. Ze doorkruist een 

diversiteit aan ruimtelijkheden van de verschillende programma's en ontsluit daarbij de 'audiodoos', het kunstcentrum Witte 

de With, de woonmassa's op verdiepingsniveau en het drugscentrum aan de achterzijde. Zelf wordt ze op maaiveld ontsloten in 

de voorruimte van de kerkkern en tussen de woonmassa en de 'kunstband' (nabij de entree van Tent). De loopbrug koppelt de 

verschillende programma's dus op logistiek eenvoudige wijze en tot wederzijds voordeel met elkaar door (bijv. na een bezoek aan 

het kunstcentrum eindigen in de inspirerende voorruimte van de kerkkern waar ook kunstopstelling te vinden is). 

Afgezien van de gedecomprimeerde kerkmassa's zullen nu de overige programma-onderdelen architectonisch nader warden 

beschouwd. 

kunstcentrum als band langs de 'gouden' rand is dit volume (gedefinieerd door drie vlakken) vormgegeven als 
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een vitrine gericht op de Mauritsweg - Westersingel. De vitrine zal met haar tentoonstellingzalen een opvallende expositie in het 

dagelijkse straatbeeld vormen, waardoor aan de wens voor meer zichtbare aanwezigheid in het straatbeeld wordt voldaan. Aan 

de zijde van het stedelijke afdak zal het kunstcentrum een bijna compleet gesloten karakter kennen en een neutrale achtergrond 

vormen waartegen de gedecomprimeerde kerkmassa's zich kunnen afzetten. De kunstband is daarom geheel gematerialiseerd met 

een industrieel vervaardigde, geborstelde staalplaat die naast de neutraliteit eveneens de massaviteit van de band benadrukt. 

won en het woonprogramma zal uitstraling krijgen als betrouwbare, massieve, aardgebonden massa's. De 

woonmassa's zullen worden uitgevoerd in baksteen, gezien het ambachtelijk en banaal stapelen van bakstenen ons direct een 

vertrouwde associatie met de menselijke schaal geeft. De dominante hoge vensters binnen het straatbeeld van de Mauritsweg 

- Westersingel zullen eveneens worden doorgezet in de gevels van het woonprogramma, hetzij in een eigentijdse detaillering en 

diepe negges die de massaviteit van het woonprogramma verder benadrukken. 

drugsopvangcent.ru m de drugsopvang is in de woonmassa opgenomen, om te benadrukken dat hier ook een 'thuis' kan 
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warden gevonden. Op de afbeelding is te zien dat ze vrij prominent gelocaliseerd is aan de kop van de schuin weglopende 

woonmassa, waardoor de bezoekers van het centrum een groat zichtveld in het openbare leven hebben waarin zij verloren 

kunnen staren of aandachtig kunnen observeren. Van groat belang is dat de gevel van het centrum alleen de visuele relatie van 

'zien en niet gezien warden' zal kennen, zodat overlast en I of wrijvingen kunnen warden voorkomen. Dit is eveneens de reden 

waarom op deze plaats een inpandig 'plein' is gepland waar de bezoekers kunnen blijven 'hangen' zonder het openbaar leven 

tot last te zijn. De binnenplaats bevindt zich een laag boven maaiveld aan de kopse wand met het grate gezichtsveld. Tot slot 

zal de kerk vooral een verhouding met het centrum kennen van sociaal pedagogische hulpverlening in bijvoorbeeld het sociaal 

cafe, de activiteitenruimte of het atelier. Maar oak zullen gemeenteleden kunnen helpen bij de ontwikkeling van activiteiten, 

voorzieningen (bijvoorbeeld computers) of de Nico Ardriaans Stichting (N.A.S. heeft eveneens het initiatief voor het centrum). 

Van wezenlijk belang is echter dater een duidelijke scheiding tussen het centrum en het 'kerken' is aangebracht om het chaotische 

aspect van de voormalige Pauluskerk te voorkomen en om te vermijden dat plaatselijke ruimtelijke sferen warden ontkracht. 
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woud van kolommen Midden in het dagelijkse !even wordt men geconfronteerd met de indrukwekkende impressie van 

het stedelijke afdak als overkoepelend organisatie-element van de kerkcomponenten. Het contrast met het profane !even wordt 

flink versterkt door de toevoeging van een woud van kolommen. Het niet alledaagse, mystieke Woud der Verwachting is geboren ! 

In het complexe beeld van dit kolommenwoud warden simplistische dozen gevonden die binnen het ruimtelijk vloeiende karakter 

van het woud plaatsen definieren. Plaatsen waar men zich kan terugtrekken om te overdenken waar de tocht door het Woud der 

Verwachting eindigen zal (zie inleiding p. 15). Doorkomende zonnestralen zorgen voor een varierend schaduwspel die de impressie 

van het woud nog complexer maken en de simplistische dozen nog sterker doen uitkomen. Door te bewegen door of langs het 

woud ontdekt men verschillende zichtlijnen en dichtheden die begeleiden en/of articuleren. De zichtlijn naar Schouwburgplein 

is het meest dominant en samen met de vloerlijnen wordt het bewegingspatroon richting Schouwburgplein bevordert. Een 

onmiskenbare eyecatcher. Een ruimtelijke sensatie die een ongelooflijk zuigende werking op haar passanten zal uitoefenen. Niet 

a Ileen het oog zal warden gevoed, maar het gehele zintuiglijke lichaam wordt betrokken binnen deze esthetiek! (zie appendix 02) 
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tussenryjmte Zoals eerder opgemerkt (zie p.123) zal door de toepassing van het concept UNZIP nieuwe 

tussenruimte warden ge'introduceerd binnen het bestaande kerkschema. Tussenruimte die voor een diversiteit aan raakvlakken 

met het dagelijkse leven zal zorgen . Doordat openbaar leven in de tussenruimte is toe gelaten, zal deze gaan fungeren als 

opengevallen ruimte binnen het stedelijke weefsel, als ademruimte van de stad . Op deze wijze zullen als vanzelfsprekend nieuwe 

kansen ontstaan voor een symbiose tussen kerk- en stadsprogramma. Maar wat is in dit geval dan precies die tussenruimte? 

Voordat uitspraak wordt gedaan over de kwaliteit van de tussenruimte in dit project en deze context, is het verstandig na te 

gaan welke tussenruimte we kunnen onderscheiden in de stad? Abstract is de volgende (grove) nuancering in de stedelijke 

tussenruimte te herkennen : 

de formeel stedelljke gebruiksruimte dit zijn de ruimtelijke dragers van het stedenbouwkundige plan, zoals de straat, de 

boulevard, het plein, het park etc. Het zijn de tussenruimten die nodig zijn om de stad 
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als stad te laten functioneren en om haar een aanzicht te geven. 

dit is de tussenruimte die als het ware de bemiddeling vormt tussen de private, collectieve en 

openbare steer. Het stedelijke weefsel vraagt om dergelijke overgangszones om het contrast 

tussen de sferen van de ene en de andere plek te verzachten. Deze ruimte duikt dan ook 

voortdurend op in I tussen de formeel stedelijke gebruiksruimte om als bemiddelaar te opereren. 

deze ruimte verlangt een zekere afstandelijkheid, omdat ze de ruimte is die exposeert. Ze is 

de ruimte die plaats biedt voor het stedelijke statement als voor een eenvoudig gebaar. Ze is de 

ruimte die de relatie tussen architectonische objecten kan versterken, maar ook is ze de ruimte 

die identiteit van gebruikers bloot kan leggen (zoals de voortuin). Ze kan voorkomen in 

onbereikbare vorm, omdat er geen zichtbare of toegankelijke toegang te vinden is, waardoor 

alleen een visuele relatie wordt onderhouden. Maar ze kan eveneens verschijnen als toegankelijke 
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ruimte, die bij benadering steeds meer transformeert naar de formele stedelijke gebruiksruimte J 

de bemiddelingsruimte. De displayruimte kan overal opduiken en in vele hoedanigheden. 

simpelweg is dit de ruimte waar niet aan wordt vormgegeven, ze kennen geen bestemming of een 

voorprogrammering. Of het is de ruimte die ligt te wachten op een volgende bestemming. Zij zijn 

de overgebleven stukken in het stedelijke weefsel. Het 'nobody's land', de 'waste lands' van de 

stad. 

Het was Aldo van Eyck die binnen zijn architectuur ook altijd gefascineerd was door tussenruimte . De tussenruimte was voor 

Van Eyck vooral het bemiddelingsmechanisme, een noodzakelijk element om de overgang tussen verschillende sferen (privaat, 

collectief en openbaar) nader vorm te kunnen geven . In zijn opvatting bestaat juist in deze bemiddelende tussenruimtes de 

gelegenheid om ontmoetingen te organiseren voor culturele uitwisseling, vanwege het feit dat het contrast tussen ruimtelijke 
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sferen hier minder sterk aanwezig is en daarom de ontmoeting minder confronterend of moeizaam zal plaats vinden. De 

belangrijkste tussenruimte in dit project wordt volledig gedomineerd door het woud van kolommen. Het woud van kolommen 

vormt dan ook de meest ultieme plaats voor een bemiddelingruimte ten behoeve van de culturele uitwisseling tussen kerk

en stadsprogramma. Het woud van kolommen zal op afstand fungeren als displayruimte en de blik ongetwijfeld vangen. Bij 

benadering zal ze geleidelijk overgaan naar bemiddelingsruimte. Men gaat hier geleidelijk binnen, hoewel men zich in fysieke 

zin nog buiten bevindt. De kolommen zorgen namelijk voor een gefilterde, rijke ru imtelijke atmosfeer binnen de alledaagsheid 

van het open bare !even. De elegantie van de vertical iteit, lichtinval en akoestiek doen een gevoel van verwondering opwekken, 

een sensatie die boven het alledaagse, directe wordt uitgetild. Het is deze niet-alledaagse atmosfeer van het openbare woud 

van kolommen die de overgang naar de sacraliteit van het binnenste binnen in het woud (de kerkkern) verzacht. Zintuiglijke 

prikkelingen die passanten aantrekken, vasthouden en voorbereiden. 
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loopbrug De keus is gemaaktvoor een brede 'al lee' op bijna 5,5 meter hoogte die doorsnijdt en een gemeenschappelijke, 

herkenbare en begeleidende snede in het clusterende organisatie patroon vormt. Deze doorsnijdende 'al lee' zal, in de logistieke 

zin van het woord, de verscheidene componenten van het complex aan elkaar knopen. De functionele ontsluiting en daarmee 

de relatie tussen de verschillende componenten zal op deze wijze worden geexposeerd aan het openbare !even wat op 

maaiveldniveau onderdoor beweegt. Het zien bewegen van mensen op de loopbrug van of naar de massa's en haar prominente 

aanwezigheid in het woud van kolommen zal van nature de aandacht van het publieke !even trekken. lnteractie (zie hfstk ... ) met 

het dagelijks leven is ontstaan en een verlangen naar een bezoek aan deze loopbrug kan worden gekweekt. Een stadsflaneur zal 

tijdens zijn / haar dooltochten door de stad een dergelijk verlangen niet onderdrukken en op verkenning uitgaan. Het stijgpunt 

naar de loopbrug blijkt niet eenvoudig lokaliseerbaar en wordt gevonden in de voorruimte van de kerkkern. Vanwege deze 

configuratie zal al een groot aantal gebruikers word en gefilterd en zal de open bare route waarschijnlijk een sterk collectief karakter 

krijgen. Als de flaneur uiteindelijk de loopbrug heeh bereikt blijkt de route zich vanuit het openbare woud naar het collectieve 
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achtergebied uit te strekken. Bij het afwandelen van de route zal de flaneur opmerken dat de route niet a Ileen een begeleidende, 

functionele koppeling tussen de massa's vormt, maar dat ze eveneens wordt gebruikt als verlengstuk van het kunstcentrum. Bij 

het voortbewegen over de route doorkruist de flaneur namelijk een varieteit aan ruimtelijke sferen, waarin een verscheidenheid 

aan open bare kunstopstellingen kunnen warden gevonden. Dat is oak de reden waarom mensen zullen passeren die een bezoek 

aan een van de kunstcentra hebben gebracht en zijn geeindigd op deze rondgang. 

Tussenruimte, een loopbrug en een woud van kolommen als stedelijke doorgangsmiddelen die het wandelen door de stad weer 

bijzonder en verassend maken. 





_kerkkern De kern i.s de meest forse doos van het uit elkaar getrokken 'programme!. Het is de plaats voor ·de 

eenduidige gezamenlijke liturgische viering van de voormalige Pauluskerk. Ze vorrht een verheven, inspirerende ambiance die 

gevoelens oproepen van het geestelijke, het onstoffelijke ... van hoop. De ruimte kent daarom het niet-functionele karakter, ze is 

een belevingswereld die onze zintuigen zo kan prikkelen zodat een moment van bezinning, contemplatie of gewoonweg rust kan 

ontstaan. Een ambiance die ans probeert op te tillen boven het alledaagse uit en ans wil prikkelen met de vraag naar de zin van 

ans bestaan. Periodiek zal in deze doos de fysieke, geestelijke aangelegenheid van het ritueel plaats vinden, we Ike oak alleen dan 

pas zichtbaar wordt (het volume zal haar deuren sluiten en een geheel gesloten, ondoordringbaar volume vormen, geheel gericht 

op het interieur). 

royte arcbjtectyrale De benadering van de wat teruggetrokken kerkkern kent een sterk gelaagde impressie. Vanuit 

de formeel stedelijke gebruiksruimte treedt men de bemiddelingsruimte van het woud binnen, waar vervolgens het water kan 





. 
I • 

4 -// 
.. / 

1. verzlnken 2. dramatlseren 

160 

worden overgestoken om vervolgens te arriveren in de openbare ruimtelijke leemte ('narthex'/voorruimte), welke op haar 

beurt het meest heilige binnenste van de kerkkern omhult. Er is sprake van gradaties in ruimtelijke atmosfeer die elkaar in lagen 

opvolgen en het hoogtepunt bereiken in ultieme sacraliteit . 

zjntujg!iike varjatie Het woud van kolommen vormt een bemiddeling tussen de dagelijkse realiteit en de verheven, 

sacra le atmosfeer van de kerkkern, zij verzacht de grens tussen beide door de varierende tussenruimte en het stedelijk afdak dat 

fungeert als klimatologisch filter voor regen en zonneschijn. Vervolgens steekt men het fenomenologisch spiegelende water over 

dat de drempel tussen deze bemiddelingsruimte en de sacra le gebruiksruimte vormt (z .o.z afbee ldlng a) . Bij het betreden van de 

voorruimte die de daadwerkelijke kern omhult bereikt men het volgende stadium (z.o.z afbeeldlng b). Vanwege de massiviteit van 

de doos zal de temperatuur hier iets zijn gewijzigd ten opzichte van de buiten situatie . Een sterke afname in lichtintensiteit en een 

akoestisch zeer gevoelige materialisatie zal de bezoeker zeer bewust maken van zijn I haar aanwezigheid. De sacrale kern wordt 



5. afsnijden = articuleren ; daarna terugbrengen 
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vervolgens bere ikt door af te dalen· via hellingbanen of de getrapte zitzone tussen beide ruimtelijkheden (een diffuus gebied in 

de mate van betrokkenheid bij de liturgie, z. o.z afbeeldlng c). De daadwerkelijke kern zal akoestisch ook zeer gevoelig zijn ten 

behoeve van het devote karakter, maar zal in tegenstelling tot de voorruimte baden in licht (z.o.z afbeelding d). Samen met een 

sobere, witkleurige materialisering zal dit duiden op de aanwezigheid van het bovenzinnelijke. De temperatuur kan overigens 

sterk worden gevarieerd door stralingsverwarming in de verticale koperen vlakken. 

massabehand eling De afbeeldlng geeft weer hoe het proces van het ontt re kken van massa op het doosvormig lichaam is toegepast . Van groot belang is dat de 

ervaring van de doos als massa al tijd gehandhaafd bli)ft (simpli cl te1t/ doos vs. comple:<iteit/woud). Naast het verzi nken, dramatiseren, on trekken, articu leren en wee r 

samenbrengen za l alleen nog mass a aan deze doos warden onttrokken om het bouw werk te betreden / te verlaten en om de dramatiek van het licht binnen te laten. 



a. oversteken - binnengaan b. voorrulmte ('narthex') kerkkern 



c. voorrulmte ·> periferie ·> llturgische kem d. devotie, sacralltelt in de kerkkem 
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materja!itejt In de conclusie van de aanleiding (p. xx) werd aangeduid dat, wanneer men wil komen tot de 

werkelijke essentie van architectuur, de mens centraal moet staan en de wijze waarop hij/zij zich kan identificeren met het 

gebouwde. Er is daarom voor gekozen om het gebouw en haar inrichting tot het meest wezenlijke en hoogst noodzakelijke terug 

te brengen, zodat de meest basale zintuiglijke dimensies tot in de essentie warden aangesproken en de identificatie met het 

gebouwde ook daadwerkelijk bereikbaar wordt. Daarnaast is voor de gespreidde kerkcomponenten de eenheid in presentatie van 

fundamenteel belang om de solidariteit van de uiteenlopende gebruikersgroepen te versterken en te benadrukken. 

Voor de materialisering van de verschillende dozen is gepigmenteerd beton toegepast. In tegenstelling tot het witgrijze zichtbeton 

van de kolommen uit hetwoud zullen de dozen een donkerdere antraciet, grijze tint krijgen. Door dit contrast zu llen de simplistische 

boxen extra massief afsteken tegen het complexe bee Id van het kolommenwoud en in het geval van de opgetilde dozen, eveneens 

het spel met de zwaartekracht dramatiseren. 
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Om de tijdelijkheid van het aardse bestaan te benadrukken, speelt het verouderingsproces ook een essentiele rol binnen de 

kerkarchitectuur. (zie ref. Gigon Guyer APPENDIX) . Dit is de reden waarom we koperbekleding in het interieur vinden en aan het 

exterieur-beton koperpoeder is toegevoegd . Onder de invloed van tijd (blootstelling aan zuurstof) zal het proces van patineren 

plaatsvinden op het betonoppervlak en zal deze langzaam groener gaan kleuren . Doordat de hemelwaterafvoer van het dak over 

de gevel loopt, zal het proces van patineren versnellen. 

Omdat het massief moet communiceren en niet het oppervlak zal het beton in een bekisting van ruwe houten delen warden 

gegoten, zodat een ruige ribbenstructuur met bramen en het verfijnde patroon van de houtnerven ontstaat. Bekistingnaden 

zullen niet domineren, maar wegvallen in een oppervlaktetextuur en daarmee het monoliete karakter van de doos dienen. In 

tegenstelling tot de ruwe textuur van het exterieur kent het interieur een extreem gladde, gedematerialiseerde textuur die niet 

meer duidt op een aardse werkelijkheid . 
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interjeyr De kerkkern kent overduidelijk een exterieur volledig gericht op de bestaansreden van het kerkgebouw: het 

interieur. Het interieur wordt gevormd door een introverte sacra le kern, die beschutting biedt tegen afleidende prikkelingen uit 

de alledaagse werkelijkheid. Men voelt zich hier opgenomen in een omgeving waar men wordt geprikkeld voor a lies wat meer is 

dan het alledaagse doen en laten. In tegenstelling tot de ruwe textuur van het exterieur kennen de wanden en de plafonds van 

het interieur een extreem glad en naadloos gepolijst betonoppervlak (in het werk gestort; ref. VADUZ), waardoor deze een sterk 

gedemateriatiseerd karakter krijgen en de bezoeker wordt losgemaakt van de alledaagse realiteit. Op dit so be re, gladde oppervlak 

zal het sacrale licht op dramatische wijze door de ruimte kunnen 'glijden' en de verbeeldingskracht van mensen maximaal kunnen 

ondersteunen. Alleen de afmeting en textuur van de geprefabriceerde betonnen vloerplaten doen nog een resonantie met het 

menselijke lichaam ontstaan (deze kennen overigens een zelfde ruwe textuur als de vloerplaten in het woud van kolommen, 

welk na verloop van tijd zullen inslijten naar gelang het gebruik). De kerkkern zal gevuld warden met verplaatsbare zebrano 

zitkubussen, waardoor de liturgische ruimte volgens verschillende inrichtingsconcepten kan warden gedefinieerd (zie afb. xx) . 
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[xx] inrichtingsprincipes (inclusief lichtplan) In de lijn van Rudo lf Schv,·ari's overtuig1ng ken t oak de kerkern een open en fiexibel in te delen liturgie. Swarz ging 

namelijk u1t van de actieve ro l van de gemeente die de ruimte levend maakt. Dit was een reden waarom de kerkruimte on bepaald en sober zou moeten zijn; ze mag 

de gemeente niet vast leggen. Het moet, rnet andere woorden, een open en fl exibel te gebruiken ruimte z.ijn 1 waarin de levende gemeente: ten voile kan noreren w 
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_bid lounge Opgetild, verheven boven het aardse fl')aaiveld wordenl n deze doos individuele niches gevo!}den voor 

stilte, rust en contemplatie compleet afgezonderd van de dagelrjkse wereld. Men vindt hier de ruimten van het niets, het doelloze,' 

waar door middel van meditatie verlichting kan worden gevonden. Daarnaast vorrnt de doos eveneens een ontspanningsplek op 

decadente hoogte, waar in relaxte atmosfeer kan worden genuttigd, nagedacht en gesproken. Het panorama raam biedt daarbij 

een imponerende inkadering van het 'woud der verwachting'. De bidlounge kent geen specifiek religieus programma zoals de 

kerkkern, maar is gericht op contemplatie, ontmoeting en gesprek en daarmee op een sterke band met de samenleving (de reden 

waarom de lounge is opgenomen) . Een ontmoetingshuis tussen u en anderen, tussen u en het bovenzinnelijke . 

zjotujg!iike yarjatie Na het stijgen met de lift of de aanloop over de loopbrug vanaf de kerkkern, kunnen binnen de doos 

de volgende ruimtelijkheden worden gevonden: 

a. het zwarte gat De ultiem individuele meditatieruimte, omdat licht en daarmee visualiteit gewoonweg ontbreekt. Een extreem 
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kleine wereld. Er wordt een intens beroep gedaan op de andere zintuigen. De wanden zijn voorzien van het glad gepolijst beton, 

Door plaatselijke temperatuurverschillen in de wand warden zitplekken gelokaliseerd. Hier zal men dan ook tussen de ruwe 

vloertextuur gladde lederen zitvlakken vinden. 

b. de zonnelijst In plaats van introvert kent deze kamer een extravert karakter. Hier kan een lederen lig- I zitplaats warden 

gevonden voor bijvoorbeeld de middag en avondzon. De plaats biedt samen met de omlijsting ook een kader voor het dakvlak 

van de kerkkern waar een sculptuur /patroon I boodschap I inspirator opgesteld zou kunnen warden. 

c. het bezlnnlngsnest Een ruimte volledig beheerst door een kolom. Dag-/ kunstlicht random de kolom beheerst de 

steer van de ruimte. Het kunstlicht heeft de kleur paars (de kleur van het mystieke) en zal bij onvoldoende lichtsterkte (avond, 

bewolkte dag) automatisch aangaan. Door het openen en sluiten van de deur naar deze ruimte zal de lichtintensiteit langzaam 

toenemen tot het maximum (tijd, die het spirituele moment intenser maakt) totdat de deur weer wordt geopend. Vloer en wand 

zijn bekleed met eenzelfde materialen als het zwarte gat (kleur, geur, textuur, temperatuur). 
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d. kamer hemelreik deze kamer zal vanwege haar dimensies vooral voor groepen zijn bedoeld. De drie zuilen die op 

prominente wijze tot de heme I reiken, zonder dat daar enige functionele reden voor te vinden is, domineren de ruimte volledig . 

Naast het feit dat ze de orientatie naar boven benadrukken, zorgen de dimensies van de zuilen ervoor dat ze de ruimte van 

monumentaliteit voorzien. De zuilen breken eveneens de ruimte in delen, zodat er de mogelijkheid bestaat voor een gelijktijdig 

meervoudig gebruik. Om de verticaliteit van de zuilen te benadrukken is er geen dak aanwezig, waardoor de zuilen zich in de vrije 

ruimte bevinden en de kamer in het (gefilterde) buitenklimaat van het woud zal verkeren. De kamer is uitermate geschikt voor 

meditatieve groepen, praatgroepen, yoga- I tai chi-groeperingen en dergelijke, waarbij na ontmoeting of oefening aansluitend 

het genot van de lounge kan worden opgezocht en totaal ander soortige ontmoetingen plaats kunnen vinden . 

massabehandeling Aan het doosvormig lichaa rn is massa onttrokken om het opgenornen program mate kunnen laten function er-en. BiJ het snijden in het volume 

1s het van w ez nl iJk belang ge veest de e•varing van het doosvorm1g massief te bewaken en het con trast tussen de si mpl!ote1t (doosvorm) end <' complexi te1t (woud 

van kolommen) te bei..·1aren .. 



plattegronden bidlounge 

1. lounge 

2. kamer 'het zwarte gat' 

3. akoestisch voorportaal 

4. toilet 

5. gang 

6. lift 

7. kamer 'zonnelijst' 

8. kamer 'bezinningsnest' 

9. kamer 'hemelreik' 
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materjaliteit Het exterieur van de bidlounge kent dezelfde materialisering als de kerkkern (p. xx), waarmee de 

solidariteit van het opgenomen programma wordt uitgedrukt. Een danker en ruw gepigmenteerd betonoppervlak dat de massa 

van de doos benadrukt en het spel met de zwaartekracht dramatiseert. Toegevoegd koperpoeder dat het beton in de loop van de 

tijd groener doet kleuren, benadrukt het verouderingsproces van het object en de tijdelijkheid van het aardse bestaan. 

Het interieur kent in tegenstelling tot het exterieur glad gepolijste binnenwanden. Bij het binnengaan, wordt eerst de ingesneden 

zone doorstoken die in open verbinding staat met het klimaat van het woud. Een drempel, gevormd door het zintuiglijke contrast 

van buiten en binnen. Vervolgens arriveert men in de gang waaraan het verdere program ma wordt ontsloten. Gematerialiseerd 

met de kunstmatige vezels van de 'sneeuw mat', wordt hier (in tegenstelling tot het gladde, gepolijste beton) een texturale 

en akoestisch zeer dempende zone gevormd. De entrees naar de verschillende ruimten zijn vervolgens voorzien van stalen 

omrandingen die juist een akoestisch gevoelige klankkast vormen bij het binnengaan. De verschillende 'kamers' hebben allemaal 
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een vloer van in beton gezette maaskiezels met een sterk texturaal karakter tot gevolg. De zit- en ligvlakken van de 'kamers' zijn 

echter voorzien van rood bruin leder die het lichaam sterk behagen en de uitnodiging voor het zitten en I of liggen op deze plekken 

benadrukken. 
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_audiodoos De audiodoos is de profane en meest generieke doos van de kerkcomponentenen en kan daarom 

eenvoudig overlap zoeken met andere stedelijke functies. Deze doos biedt plaats aan groepsontmoetingen, congressen, lezingen 

of zal functioneren als auditorium van het kunstcentrum. De sacrale atmosfeer zoals in de kerkkern kan daarom achterwege 

blijven, want functionaliteit en economie staan voorop. Het gericht ontmoeten, spreken, horen en bedienen zijn van belang. 

Door de doos op te tillen zal het maaiveld vrij blijven van visuele en fysieke belemmeringen die de dolende stadsflaneur dwars 

zouden kunnen zitten. 'Hangend' in het complexe beeld van het woud wordt ze eveneens extreem zichtbaar en daarmee extreem 

herkenbaar. Zodoende kan deze plaats zich eenvoudig profileren en zich simpel ontpoppen tot een commerciele, winstgevende 

kerkcomponent. Het grote raam aan de noord-west zijde van de doos biedt daarbij een diepe zichtlijn in de levendigheid van de 

West-Kruiskade. Binnen het woud is de doos eveneens geopend met een groot kader, waar gebruikers in de buitenlucht kunnen 

pauzeren en zich door ruimtelijke kwaliteit van het woud kunnen laten overrompelen. In de plattegrond is een heldere organisatie 

te herkennen met links de algemene gebruiksruimte en rechts, gescheiden door verkeersruimte, de bedienende ruimten. 





plattegronden bidlounge 

1. ontmoetingszaal (incl. podium) 

2. foyer I garderobe 

3. entree (vanaf loopbrug) 

4. buitenruimte (algemeen) 

5. gang 

6. lift (entree 2) 

7. buitenruimte (artiest/spreker) 

8. berging (afval) 

9. keuken 

10. minder-validen toilet 

11. berging 

12. kleedkamer 

13. kleedkamer 

14. herentoilet • 
15. damestoilet 
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_conclusie Het mag duidelijk zijn dat de kerkenbouw zich momenteel in een crisis bevindt. 

Secularisatie en ontkerkelijking vieren hoogtij, waardoor veel kerken worden afgestoten of worden herbestemd. Van nieuwbouw 

is nog maar zeer zelden sprake. Toch heeft onderzoek uitgewezen dat er in de hedendaagse samenleving nog altijd een sterke 

behoefte aan spiritualiteit is blijven bestaan. Religiositeit krijgt vooral uitdrukking buiten de liturgische ruimte. Nederland is nog 

wel religieus, maar anders religieus. 

Bij de nieuwbouwvan een kerk wordt in wezen een vraag gesteld naar het Gods bee Id dat een samenleving aanhangt. Onbegrijpelijk 

genoeg wordt dit hedendaagse I toekomstige Godsbeeld nog te vaak braaf gefundeerd op een eeuwenoud programmatisch 

schema. Een schema dat met haar starre karakter absoluut geen afspiegeling meer van de hedendaagse geloofsbeleving kan 

zijn. Het is dan ook de hoogste tijd te breken met dit bestaande schema en te zoeken naar de ware aard van de hedendaagse 

Godverhouding. De kerk dient naast het traditionele conservatisme te streven naar een modern innoverende houding. De 



204 

hedendaagse kerk moet trendsetten in plaats van trendvolgen, zoals dominee Hans Visser van de Pauluskerk het omschreef. Het 

kerkwezen moet op geheel andere wijze worden ingezet binnen het stedelijke landschap dan voorheen (de stad is namelijk de 

plaats waar secularisatie en ontkerkelijking vanwege de sociale struct uren het sterkst voe lbaar is). Zo kan voorkomen worden dat 

maatschappelijk leven aan het kerkgebouw voorbij blijft trekken. De kerk moet met haar dikke massieve muren het stedelij ke 

leven dan ook niet weren, maar juist absorberen. Het kerkgebouw van de 2l'te eeuw moet haar horizon verbreden en aansluiting 

zoeken op het openbare leven om zichzelf te kunnen overleven. 

Het kerkgebouw van de 2l'te eeuw moet haar raakvlakken met het stedelijke leven daarom gaan maximaliseren, want de stad is 

immers haar agenda en de kerk vormt hierin een netwerk. M et een diversiteit aan raakvlakken kan de kerk midden in het leven 

blijven staan en voorkomen dat ze een gesloten bolwerk gaat vormen, welke wordt bemand door kampioenen van de waarheid. 

Een diversiteit aan raakvlakken met het openbare !even kan eveneens beantwoorden aan de diversiteit van de hedendaagse 

Nederlandse geloofsbeleving, welke vraagt om verschillende individuele of gemeenschappelijke geestelijke verrijkingsvormen. 
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We moeten dus af van het idee de kerk als een gelijkgericht massief omhulsel te zien. Deze massiviteit bestaat niet meer, want elk 

individu moet de mogelijkheid hebben op een eigen geloofsbeleving (intiem, persoonlijk dan wel gezamenlijk, openbaar). 

Het architectonische concept UNZIP wat is ontwikkeld binnen dit project breekt daarom met de gedaante die de kerk in de 

gangbare en traditionele opvatting heeft en geeft een gepast antwoord op de hedendaagse Godverhouding. UNZIP heeft als 

gevolg dat verschillende kerkcomponenten van het program ma uit elkaar warden getrokken en er morfologisch een veelzijdigheid 

aan plaatsen ontstaat. Naast een toename van het aantal raakvlakken met het stedelijke leven, ontstaat er ook ruimte tussen de 

verschillende componenten. Tussenruimte waarin openbaar !even wordt toegelaten, waardoor de kerk nog meer in het !even 

zelf komt te staan. Verschillende groepen kunnen gelijktijdig op geheel eigen wijze van de veelzijdigheid aan plaatsen gebruik 

maken, waardoor de sociale en maatschappelijke betekenis van het kerkgebouw zal kunnen toenemen en de kerk de stad niet 

a Ileen hoeft te ondergaan maar haar zelfs weer kan gaan vormen ! De kerk van de 21"0 eeuw vraagt om UNZJP ... een vruchtbare 

voedingsbodem voor de huidige en toekomstige kerkontwikkeling. 



Het Waud van Lang Verwachten, 

dat Leven heet, 

daet ans dwalen, 

daet ans hapen, 

kent een uitweg, 

waarvan geen weet, 

Waar vindt de ziel dan haar Levenskrachten? 
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org/wiki/Weisman Art Museum 19. Frank 0 . Gehry, Guggenheim Museum, Bilbao door Ruben ter Harmsel 

20. Thermaad Bad Vais, Peter Zumthor door Ruben ter Harmsel 21. Kenzo Tange, Ankni, Sasaki en de Zwitserse 

architect Max Lechner, St. Mary Cathedral, 1965, door Ruben ter Harmsel 22. Idem 23. Idem 24. foto 

Yellowstone door Andy Freeberg; www.andyfreeberg.com [ 11] pag. XX: Towards the Light, Lars van de Goor, bron: 
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www.flickr.com 2S. Faith Monochrome, door Your Guide, bron: www.flickr.com [Ill) 26. Praag vanaf 

de Powder Tower, bron: onbekend 27. Cesky Krumlov, Tsjechie, eigen fotomateriaal 28. Rotterdam, bron: www. 

moorweb.nl 29. St. Patrick's Kathedraal, New York, de grootste gotisch katholieke kathedraal van Noord-America, bron : 

onbekend 30. Kerk herbestemd als supermarkt, Helmond, bron: onbekend 32. Garagekerken Bijlmer,Amsterdam, 

bron : onbekend 34. Wanderer above the sea of fog, Casper David Friedrich, 1818 3S. Play of advice, Joseph 

Kosuth, 1996, centraal station Eindhoven 

37. Eigen fotomateriaal 38. Idem 

36. Stadsplattegrond Rotterdam, bron: www.goolgemaps.com 

39. Idem 40. Idem 41. Idem 42. Onderlegger 

= stadsplattegrond Rotterdam, bron : www.goolgemaps.com 43. Bron : gemeentearchief Rotterdam 

44. Idem 4S. Idem 46. Eigen fotomateriaal 47. Bron: gemeentearchief Rotterdam 4 8 . 
Idem 49. Idem SO. Idem Sl. Idem S2. Idem S3. Idem S4. Idem 

SS. Idem S6. Idem S7. Idem S8. Eigen fotomateriaal S9. Bron: Os. Hans Visser, Een Plaats, 

uitgave Nico Adriaans Stichting 60. onderlegger bron: www.googlemaps.com 61. Eigen materiaal 
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62. Eigen fotomateriaal 63. Ontwerp Rotterdam Centraal, beeld Team CS 64. Eigen fotomateriaal 

65. Idem 66. Ontwerp locatie Calypso, beeld Alsop Architects 67. Idem 68. Eigen materiaal 

69. bran: gemeentearchief Rotterdam 70. Eigen materiaal 71. Idem 72. 
Idem 73. Skyline Rotterdam, bran: onbekend 74. Stadsvisie Rotterdam, Ruimtelijke ontwikkelingstartegie 2030, 

Gemeente Rotterdam 75. Bouw, 2003, vol. 58 afl. 5 pag. 14-15 76. Idem 77. Idem 78. 
Idem 79. Tadao Ando, Museum Sayamaike, Bron: onbekend 

overige bee Iden zijn allemaal eigen materiaal 
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_appendix Referenties UNZIP 

_Referentie(s) woud van kolommen 
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_referenties UNZIP De volgende referenties kunnen het concept UNZIP goed ondersteunen en verhelderen. Allen 

laten namelijk een programmatische configuratie zien waarin een veelzijdigheid aan plaatsen is terug te vinden. Allen bieden dan 

ook plaats aan een verscheidenheid van religieuze belevingen. Het grote verschil met het concept UNZIP is dat deze programma's 

met name opzichzelf zijn gericht en geen relatie (kunnen) aangaan met (profaan) programma uit de directe omgeving. Ook zijn 

er geen (misschien enigszlns In afb. 2) openbare routes door de gebouwenverzameling heen, die voor (spontane) raakvlakken 

met het profane kunnen zorgen. Deze ontwerpen zijn vooral erg in zichzelf gekeerde programma configuraties, bedoeld voor de 

trouwe groep kerkgangers. 

1) Chuch of the Rendeemer, Baltimore, 1957 door Belluschi samen met Rogers, Taliaferro and Lamb Afbeelding .. geeft 

een indruk van deze kerkcampus. Linksboven is de oorspronkelijk 150 jaar oude Gothische kerkkapel te vinden. In het midden 
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van de gebouwengroep de parochiehal (1930). De drie nieuw toegevoegde kerkcomponenten, de kerkschool (linksonder), het 

administatiegebouw (rechtsonder) en de nieuwe moderne kerk, zijn door Belluschi zo geplaats dat de parochiehal in de huidige 

situatie alle kerkcomponenten in functionele zin aan elkaar knoopt. 

2) Model van de Trinity Presbyterian Chuch, architect onbekend Op afbeelding . .. is te zien dat het model voor 

deze kerk wordt gevormd door 4 gebouwen die met elkaar zijn verbonden door overdekte wandelpaden met daartussen groene 

hoven. Linksboven bevindt zich de zondagschool, rechtsboven het kerkgebouw en in de voorgrond de 'Fellowship Hall' en de 

kapel. 

3] Wheels of Heaven, Driebergen, prijsvraag 1966, Aldo van Eyck Deze kerk (afbeeldlng ... ) wordt gevormt door een 

aaneenschakeling van verschillende ruimtelijkheden, waarbij een voetpad door de 'kerkzaal' (de viercirkels) loopt. Het samen in 

een processie door de ruimte gaan, waardoor de passieve deelname aan de liturgie verandert in een actieve deelname, bezit 

volgens Van Eyck een rituele kwaliteit. Dit revolutiona ire kerkontwerp won de eerste prijs, maar is uiteindelijk niet gebouwd. 
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_referentie woud Met het Sonsbeek Paviljoen (Aldo van Eyck, 1965 -1966) als denkbeeld is de configuratie van de 

kolommen vastgelegd en betekenis gegeven aan het woud van kolommen. Afbee lding ... (bran: www.archined.nl) Aldo van Eyck 

exposeert met dit paviljoen een ruimtelijke organisatie welke alleen kan warden begrepen door te bewegen, tijdens dit dwalen 

treft men her ender kunstwerken aan in een verscheidenheid van ruimtelijkheden. 

De kolommen van het woud zijn op gelijksoortige wijze georganiseerd. Alleen door beweging kan in de schijnbare chaotische 

kolommen configuratie betekenis warden gevonden. Men leert door beweging de ruimte in het woud kennen en ontdekt 

verscheidene soorten plaatsen en zichtlijnen. Op deze wijze krijgt dit openbare doorgangsgebied een ongelooflijk uitdagend en 

prikkelend karakter. Daarnaast is met deze kolommen configuratie op metaforische wijze uitdrukking gegeven aan het individuele 

zoeken van de mens in het leven hier op aarde. 




