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“For us, a book is a small building”

Peter en Alison Smithson
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Voorwoord

figuur 0.1

Detail van de ontwerplocatie
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Voor u ligt het onderzoeksresultaat van mijn afstudeerproject aan de 
Technische Universiteit van Eindhoven. Dit boek is het resultaat van 
het verdiepende onderzoek op basis van het vooronderzoek dat beiden 
gedaan werd met het afstudeeratelier Complexity and Contradiction waar 
ik aan deelnam. 

Het werk is ontstaan vanuit het vooronderzoek waarin Complexity 
and Contradiction in Architecture een boek van de Amerikaanse 
architect Robert Venturi centraal stond. Hoewel ik het project, en de 
totstandkoming ervan, nader uitweid in de introductie zal ik een korte 
uitleg vooraf geven, om mijn fascinatie voor het ‘tussen’ te laten zien wat 
onderzoeksonderwerp is. Venturi stelt in zijn boek dat de architect de 
complexiteiten waarmee hij of zij te maken heeft in de ontwerpopgave 
dient te accepteren. Uit deze acceptatie ontstaan vele architectonische 
mogelijkheden, waarvan de door mij te onderzoeken tussenruimte er 
een is. Gedurende het vooronderzoek is de theorie zorgvuldig in kaart 
gebracht en getoetst op een twintigtal casussen. De tussenruimtes 
intrigeerden mij, vanwege de mogelijkheden; Ze conditioneren het licht, 
vormen overgangsgebieden of bijeenkomstgebieden, er is een uitgebreid 
palet die de tussenruimte kan vervullen.
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Deze interesse voor het ‘tussen’ was al subtiel aangewakkerd tijdens het 
tweede masterproject. Dit project van Arch. AvB. Sjef van Hoof speelde 
zich af in Seraing, een voorstadje van Luik. In plaats van het ontwerpen 
van een gebouw, ben ik mij gaan verdiepen in de stedelijke kwaliteiten, 
de sferen die zich manifesteren op de straten en tussen de gebouwen. 
Met het bestuderen van de theorieën uit de psychoanalyse van Sigmund 
Freud en Ernst Jentsch probeerde ik de unheimliche kwaliteiten van 
Seraing te ontleden. Dit onderzoek heeft niet alleen een theoretisch 
document opgeleverd, het was voor mij vooral een grote drijfveer om mij 
te verdiepen in de architectuurtheorie. 

Mijn studieloopbaan is misschien wat ongebruikelijk, komend vanaf het 
vmbo, naar de havo, om vervolgens via het hoger beroepsonderwijs naar 
de universiteit te gaan. Het schriftelijk formuleren van een 
architectonische houding, of ideaal, of een reflectie hierop, was voor mij 
een onbekend gebied. Na mijn eerste grote schrijfervaring van het tweede 
masterproject ben ik gaan inzien dat dit een belangrijk aspect vormt van 
de taak van een architect. Dit is de reden waarom ik open met de zin 
waarmee twee boeken van de Smithsons openen: “For us, a book is a small 
building”.1 Hoewel deze zin symbolisch bedoeld is – een boek is immers 
geen gebouw – meen ik te bepleiten ik dat het geschreven werk 
fundamenteel van belang is voor de evolutie van het gebouwde werk in 
de architectuur. Een zorgvuldig gedocumenteerd en heroverwogen werk, 
kan fouten doen herleven op papier waarmee een fysieke manifestatie 
bespaard blijft, het werk kan ook inzichten doen ontstaan die de 
toekomstige bouwopgave zegent met nieuwe invalshoeken, met nieuwe 
oplossingen voor problemen. 

Men zou zich af kunnen vragen of de te behandelen problematiek van de 
Smithsons en Aldo van Eyck, die in dit onderzoek centraal zal staan, 
betreffende de inhumane condities waarmee de bouwwereld toen der tijd 
te maken had, nu zijn verdwenen. Toegegeven, de grootschalige 
bouwopgave is, mede dankzij de huidige economische ontwikkelingen, 
niet te vergelijken met die uit de naoorlogse periode, maar zijn de 
randvoorwaarden wel zo anders? Waar toen op een efficiënte rationele 
wijze het ‘ideale leefklimaat’ werd bewerkstelligd, wordt nu de 
bouwopgave beargumenteerd op basis van terugverdienmodellen en 
andere macro- en micro-economische argumenten; de tussenruimte is in 
gevaar om wegbezuinigd te worden.2 Hoewel gediscussieerd kan worden 
over de exacte overeenkomsten, is er niets mis mee om de vraag opnieuw 

1.  Respectievelijk: The 
Charged Void: Urbanism 
en The Charged Void: 
Architecture

2.  Zoals Venturi spreekt 
over de tussenruimtes: 
“Residual space is sometimes 
awkward. Like structural 
poché it is seldom economic” 
Venturi, 1977: 82
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te stellen; het stellen van de vraag in een andere tijd, in een andere 
context, met andere kennis, levert andere antwoorden. Met het stellen 
van de vraag kan de hedendaagse bouwopgave voeden uit een rijke 
architectuurgeschiedenis.3 

Dit onderzoek is een kleine greep uit deze rijke geschiedenis, door 
een onderzoek naar de gebieden. Het vormt een uiteenzetting van de 
verschillende tussengebieden die de Smithsons en Van Eyck gebruikten 
binnen de architectuur. Tevens vormt het onderzoek een illustratie – of 
relevantie – hoe deze tussengebieden van toepassing kunnen zijn binnen 
de hedendaagse architectonische opgave. Het vormt een toevoeging op 
het palet tussenruimtes dat Venturi voorzichtig geschetst heeft in zijn 
boek Complexity and Contradiction in Architecture.

3.  Ik zou bijna 
willen bepleiten, dat de 
architectuurfaculteit op 
de verkeerde plek zit in 
Eindhoven. Deze laatste 
alinea zou eerder op zijn 
plaats zijn binnen de faculteit 
Geesteswetenschappen in 
bijvoorbeeld Utrecht. Eerlijk 
gezegd, weet ik het juiste 
antwoord nog niet, aangezien 
de architectuur nog sterk 
geworteld zit in een moderne 
technische bouwwereld. 
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figuur 0.2

Complexity and Contradiction in Architecture 

het boek van Robert Venturi

Van Venturi naar het ‘tussen’: 

Een inleiding
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De Amerikaanse architect Robert Venturi schreef het boek Complexity 
and Contradiction in Architecture na zijn reis in Rome en werd voor 
het eerst gepubliceerd in 1966. Dit ruim honderd pagina tellende 
boek staat bekend als een van de eerste kritische publicaties tegen het 
modernisme, het was dan ook een van de belangrijkste aanjagers van het 
postmodernisme. Venturi was onder de indruk van de maniëristische 
en barokke manipulaties die aanwezig waren in de gebouwen in Rome. 
In Complexity and Contradiction in Architecture stelt Venturi dat de 
architect de complexiteiten dient te accepteren en deze te gebruiken. Dit 
is – volgens Venturi – in tegenspraak met de modernistische benadering, 
of, zoals hij het noemt, de ‘either-or’ benadering. Hierbij worden de 
complexiteiten genegeerd door slechts de keuze voor één aspect te 
maken en zo een helder en minimalistisch gebouw te maken. Door de 
complexiteiten en contradicties te accepteren ontstaan er, zo stelt Venturi, 
architectonische mogelijkheden. Ik tracht dit uit te leggen met enkele 
voorbeelden die Venturi geeft in zijn boek, vormt het een introductie van 
mijn onderzoeksonderwerp: het ‘tussen’.
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Robert Venturi’s Complexity and Contradiction in Architecture

In de plattegrond van Louis Kans First Unitarian Church wordt de 
basiscontour gevormd door een vierkant. Kahn plaatste een cirkelvormige 
kerk in dit vierkant, en accepteert hierbij het conflict; een cirkel in een 
vierkant. De resterende ruimte vult Kahn op met facilitaire ruimtes, maar 
ook een gang. Deze ‘restruimte’ wordt door Venturi geclassificeerd onder 
‘poché’. Echter gebruikt Ventury op ogenschijnlijk willekeurige wijze het 
begrip poché en in-between space – ook wel tussenruimte genoemd. poché 
is een van de architectonische mogelijkheden, die ontstaan wanneer de 
complexiteiten geaccepteerd worden.

In Complexity and Contradiction in Architecture benoemt Venturi een 
aantal architectonische mogelijkheden die deze ‘restruimte’ kan vervullen: 
De modificatie van licht, het accommoderen van ruimtelijke eisen, het 
aantonen van de hiërarchische ordening en het articuleren van ruimtes. 
Ik zal voor allen een voorbeeld geven, te beginnen met de modificatie van 
licht. Alvar Aalto staat bekend om deze modificaties doordat hij schotten 
plaatst voor ramen om zo het licht te conditioneren. Een sprekend 
voorbeeld hierin is zijn kerk in Vuoksenniska nabij Imatra, waar een 
‘tweede gevel’ het licht modificeert tot een diffuse verschijning in de zaal; 
de ruimte die tussen de buitengevel en de tweede gevel zit, conditioneerd 
het licht. Het accommoderen van ruimtelijke eisen is vergelijkbaar met 
het hiervoor besproken voorbeeld van Louis Kahn, maar ook in Peruzzi’s 
Villa Farnese is dit te zien. De cirkelvormige hoofdruimte in de 
vijfhoekige basiscontour resulteert in een ruimtelijk conflict. Peruzzi loste 
deze op door de wand te verdunnen en dikker te maken om deze 
ruimtelijke eisen op te vangen; de tussenruimte is een wand die het 
ruimtelijk conflict oplost. De hiërarchische ordening van ruimtes is te 
zien in de St Croce in Gerusalemme in Rome, van Pietro Passalacqua en 
Domenico Gregorini. Hierbij wordt de tussenruimte als ondergeschikt 
benoemd ten opzichte van de dominante hoofdruimte. Echter kan dit 
van elk ‘tussen’ gezegd worden; poché wordt gevormd door de 
dominerende omliggende ruimten.4 Het laatste aspect – de articulatie van 
ruimtes – wordt door Venturi geïllustreerd met de Tempel van Horus en 
Edfu, Egypte. Hierbij worden diverse tussenruimten gebruikt om een 
overgang te maken naar de meest heilige ruimte.5 Naast het omschrijven 
van deze rollen citeert Venturi Aldo van Eyck, waarin Van Eyck spreekt 
over de tussenruimte. Dit citaat een van de belangrijkste aanjagers voor 
mij om dit onderzoek te doen:

4.  “Poché Een 
tussenruimte (soms 
restruimte) die wordt 
gevormd door de 
dominerende omliggende 
ruimten…” Uit: 
Studenten afstudeeratelier 
Colenbrander/Van Hoof, 
2012:485

5.  Vrij naar: Venturi, 
1977:pp. 74-81
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figuur 0.3

Kahns First Unitarian Church

figuur 0.4

Alvar Aalto’s kerk in Vuoksenniska

figuur 0.5

Peruzzi’s Villa Farnese
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Architecture should be conceived of as a configuration of 
intermediary places clearly defined. This does not imply continual 
transition or endless postponement with respect to place and 
occasion. On the contrary, it implies a break away from the 
contemporary concept (call it sickness) of spatial continuity and the 
tendency to erase every articulation between spaces, i.e., between 
outside and inside, between one space and another (between one 
reality and another). Instead the transition must be articulated by 
means of defined in-between places which induce simultaneous 
awareness of what is significant on either side. An in-between space 
in this sense provides the common ground where conflicting 
polarities can again become twin phenomena.6

Van Eyck spreekt hier op mystieke wijze over de tussenruimte. ‘tussen 
de ene werkelijkheid en de andere’, ‘tweelingfenomenen’, het zijn 
abstracte begrippen voor de leek. Van Eyck stelt dat de tussenruimtes 
de hoofdruimtes kunnen articuleren, waarin het niet verschilt met de 
tussenruimtes in de tempel in Edfu, maar er lijkt een sterk relationeel 
aspect te zijn. Een aspect waarin de tussenruimte een directe relatie 
aangaat met de verschillende omliggende ruimtes. Het helder maken 
van deze complexe relationele mogelijkheid van de tussenruimte is een 
belangrijke drijfveer geweest in het tot stand komen van dit onderzoek.

De architectuur van de Complexiteiten en Contradicties: het 
vooronderzoek

Met dit onderzoek tracht ik de tussenruimtes verder te onderzoeken. 
Dit onderzoek zal een poging zijn het potentieel van deze ruimtes 
bloot te leggen. Alvorens ik de details van het onderzoek blootleg is het 
van belang een tussenstap te maken naar het vooronderzoek van het 
afstudeeratelier Complexity and Contradiction waar ik deel van uitmaakte.

Onder leiding van dr. Prof. Bernard Colenbrander en ir. Sjef van Hoof 
heeft dit afstudeeratelier Complexity and Contradiction in Architecture van 
Robert Venturi onderzocht. Door de theorie te analyseren en de 
implicaties ervan in de architectuur te onderzoeken is de inhoud van 
Venturi’s theorie in een nieuw daglicht gezet. Dit onderzoek is uitgevoerd 
door de theorie zorgvuldig te documenteren en te toetsen op een 
twintigtal casussen. De casussen hebben een sterke historische spreiding. 
Van de vijftiende-eeuwse Santa Maria presso San Satiro van Bramante, tot 

6.  Venturi, 1977:82
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figuur 0.6

Pietro Passalacqua en Domenico Gregorini’s 

St. Croce in Gerusalemme in Rome 

figuur 0.7

Tempel van Horus in Edfu, Egypte
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het recentere Möbiushuis van UN studio, allen zijn getoetst op de 
aanwezige complexiteiten. Dit onderzoek is uitvoerig gedocumenteerd in 
een helaas nog ongepubliceerd ‘halffabricaat’.7 In de beginfase van het 
onderzoek, zijn de door Venturi gehanteerde begrippen, zorgvuldig in 
kaart gebracht en verhelderd. Venturi’s definitie van poché is hierbij ook 
in kaart gebracht en aanzienlijk uitgebreid. De door Venturi gebruikte 
terminologie was vaak onduidelijk voor de lezer; enige uitleg is dus 
gewenst.

Wanneer we het hebben over de tussenruimte is poché de hoofddrager. 
Tijdens het onderzoek is dit begrip uitvoerig onderzocht en opgedeeld 
onder: ‘constructief poché’, ‘gesloten poché’ en ‘open poché’. 
Constructief poché is “een type poché die ontstaat tussen ruimten 
onderling, waarbij een massief element fungeert als buffer tussen de 
omliggende ruimtes.”8 Dit type poché is te vergelijken met de dikke 
binnenwand van Peruzzi’s Villa Farnese, die hiervoor genoemd is. 
Gesloten poché is “een type poché die niet visueel in verbinding staat met 
de dominerende ruimte.”9 Bijvoorbeeld de zeventiende-eeuwse Poolse 
synagoge, waar door golvende plafondconstructie een gesloten restruimte 

7.  Studenten 
afstudeeratelier 
Colenbrander/Van Hoof, 
2012

8.  Ibid. p.483

9.  Ibid. p.484

figuur 0.8

het vooronderzoek: 

De architectuur van 

de complexiteiten en 

contradicties
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ontstaat tussen het plafond en de dakconstructie. Het laatste type poché 
die gedefinieerd is gedurende dit onderzoek is ‘Open poché’. Dit is “een 
type poché die visueel in verbinding staat met de dominerende ruimte.”10 
Dit is te vergelijken met de rondgang in St Croce in Gerusalemme in 
Rome, van Pietro Passalacqua en Domenico Gregorini; het omliggende 
poché staat visueel in verbinding met de dominerende ruimte. Vanuit 
deze typen is een analyse gedaan over de twintig casussen. Om de 
volledige strekking van het begrip te begrijpen is het van belang een 
vergelijking te maken met Venturi’s Complexity and Contradiction in 
Architecture en de casussen die onderzocht zijn in het vooronderzoek.

In het geval van Victor Horta’s Hotel Tassel zijn er verschillende typen 
poché te vinden, die een doel gemeen hebben; de manipulatie van 
het licht. De dubbel beglaasde daklichten zijn een vorm van gesloten 
poché die de kenmerkende dromerige lichteffecten opleveren in het 
trappenhuis en de wintertuin. Deze wintertuin en trappenhuis zijn 
weer vormen van ‘open poché’ die het licht dieper de woning in helpen. 
Indien we kijken naar Balthasar Neumanns Vierzehnheiligen zijn er 
wederom twee typen poché aan te duiden. ‘Gesloten poché’ wordt 

10.  Studenten 
afstudeeratelier 
Colenbrander/Van Hoof, 
2012:485

figuur 0.9

Zeventiende-eeuwse Poolse synagoge
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ingezet om de ruimte op te vangen tussen het plafond en het dak – 
vergelijkbaar met de hiervoor genoemde Poolse synagoge – terwijl ‘open 
poché’ de resultante is van de hiërarchische plaatsing van de dominante 
ellipsvormige hoofdruimtes. In het ESTEC-complex van Aldo van Eyck 
zijn cirkels geplaatst in een orthogonaal stramien. Deze cirkels leveren 
tussengebieden die we nu kunnen categoriseren onder ‘open poché’. 
Deze ruimte fungeert wisselend, maar primair als ontmoetingsruimte. 
Deze ontmoetingsruimte is ook te zien in Le Corbusiers Millowners 
Association Building. De grootse open vloeren van het gebouw wordt 
onderbroken door sculpturale elementen – zoals een auditoriumzaal – die 
de overige ruimten ongemoeid laten. Deze ruimte vervult slechts een 
ontmoetingsruimte en is in een grote mate aanwezig in het gebouw.

Het ‘tussen’ uit het na-oorlogse architectuurdiscours

Het is niet mijn directe intentie om Venturi’s theorie aan te vullen met 
nieuwe begrippen. Daarentegen probeer ik een groter deel van het 
potentieel bloot te leggen die de tussenruimtes hebben. Dit onderzoek 
valt te zien als een verdieping op Venturi’s poché. Een kanttekening 
valt te maken: Aangezien dit onderzoek zich concentreert op fysiek 
doorwaadbare ruimte zal er in dit onderzoek niet de aandacht liggen op 
het constructief poché.

Zoals ik heb aangegeven is het eerder genoemde citaat van Aldo van 
Eyck, waarin hij spreekt over de tussenruimte als mediërend middel, een 
belangrijke drijfveer geweest voor dit onderzoek. Na een kort onderzoek, 

figuur 0.10

Poché in Victor Horta’s Hotel Tassel
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figuur 0.11

Le Corbusiers Millowners 

Association Building

figuur 0.12

Aldo van Eycks ESTEC-complex

figuur 0.13

Balthasar Neumanns Vierzehnheiligen
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ontdekte ik een uitgebreid discours dat gevoerd werd binnen deze 
thematiek. Het discours werd gevoerd binnen de contouren van Team 
10, een organisatie dat voortkwam uit het CIAM en bijeenkomsten 
hield over de te volgen koers in de naoorlogse ontwerpopgave. Deze 
bemoeienis met de tussenruimte kwam voort uit de wijze waarop de 
bouwopgave behandeld werd in Europa. De tussenruimte was een 
belangrijk onderdeel binnen dit discours, waarin een drietal architecten 
prominent aanwezig waren: Peter en Alison Smithson en Aldo van Eyck. 
Vanwege de bemoeienis met het ‘tussen’ zullen deze architecten centraal 
staan in dit onderzoek.

Komend vanaf het CIAM verzette Team 10 zich niet alleen tegen de 
organisatiestructuur.11 maar ook tegen de technocratische benadering. 
Het CIAM was vooral gebrand op het rationeel en pragmatisch 
beantwoorden van de behoeften van de industriële stad, terwijl – zo 
stelden de leden van Team 10 – de menselijke aspecten verloren gingen. 
Vanuit deze drang om de architectuur te humaniseren is het ‘tussen’ 
ontstaan. De ‘drempel’ staat centraal binnen deze problematiek, het 
vormt de ruimte tussen het huis en het publieke domein. Van Eyck en de 
Smithsons benaderen het begrip op verschillende manieren. Zoals in dit 
onderzoek naar voren zal komen benaderen de Smithsons deze drempel 
in de meest letterlijke vorm, maar Van Eyck strekt de drempel op bijna 
poëtische wijze tot een van de belangrijkste dragers van zijn ideologie.

Het ‘tussen’ ontworpen

De theorieën van de Smtihsons en Van Eyck betreffende de manier 
waarop zij de tussenruimte interpreteren en toepassen in hun ontwerpen 
zullen het hoofdthema zijn van dit onderzoek. In een zowel een 
theoretisch al seen ontwerpend onderzoek zal ik de mogelijkheden van de 
tussengebieden van Van Eyck en de Smithsons onderzoeken. Ik merk op 
dat, wanneer het ‘tussen’ valt, de dialoog in diepgang afneemt onder 
architectuurstudenten; het tussen wordt vaak “gang” genoemd, zonder 
hier de waarde aan toe te kennen. De tussenruimte wordt gezien als een 
inefficiënte en slechts noodzakelijk ruimte binnen de architectuur, maar 
zelden als een architectonisch middel. Ook in het boek van Robert 
Venturi spreekt hij over poché, als een restruimte, een ruimte die slechts 
zelden economisch is.12 Het doel van dit onderzoek is het traceren van de 
waarde van dit gebied betreffende dit architectonische middel. Ook 
Venturi’s Complexity and Contradiction zal een belangrijke bijdrage 

11.  Team 10 bestond uit 
enkele jongere CIAM-leden 
die stelden dat de jongere 
generatie – tot wie ze zelf 
behoorden – meer inspraak 
moest verkrijgen in de 
organisatie. 

12.  Vrij naar: Venturi, 
1977:83



23

leveren aan het ontwerp. Welke invloed hebben de architecten Venturi, 
Van Eyck en de Smithsons op het ontwerp?

Te beginnen met Venturi, levert de theorie een houding die conflicten en 
problemen niet oplost, maar ze uitbuit. Zoals hiervoor beschreven, levert 
het ruimtelijk conflict bijvoorbeeld poché op. De theorie van Venturi 
kan een aanleiding geven, of handvesten leveren voor de architectonische 
keuzes. Aangezien de complexiteit van de opgave toeneemt in een 
binnenstedelijke situatie, is deze setting een van de randcondities die ik 
hanteer. Overige randcondities zullen voortkomen uit het retrospectieve 
onderzoek naar Aldo van Eyck en de Smithsons. Deze architecten leveren 
mogelijkheden met betrekking tot de ontwerpopgave. Zo kan de rigide 
structuur die de Smithsons hanteren in hun ontwerpen zo kunnen de 
rigide gebaren fungeren als een basisorde voor het ontwerp. Aldo van 
Eyck kan bijvoorbeeld fungeren als een mediator tussen binnen en 
buiten, en tussen de ruimtes onderling. Mijn intentie is niet om een 
‘Venturi’, ‘Smithsons’, noch een ‘Van Eyck’, gebouw te realiseren. Het 
gaat mij niet specifiek om de reproductie van esthetische kenmerken, 
maar de idee dat eraan ten grondslag ligt.

In twee zinnen samengevat tracht ik het volgende te bereiken met mijn 
onderzoek:

Een verdieping op Venturi’s poché-ruimtes, door de waarde 
van deze ruimtes te onderzoeken. Dit zal gedaan worden door 
middel van een retrospectief onderzoek naar de tussenruimtes van 
Van Eyck en de Smithsons en een ontwerpend onderzoek naar de 
toepassing ervan.
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Het ‘tussen’: Opzet van het onderzoek

figuur 0.14

Fragment van de gebruikte literatuur
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Introductie van de opgave en de terminologie

De in de introductie aangekondigde verdieping op Venturi zal in dit 
onderzoek centraal staan. Om de gewenste verdieping te verkrijgen is 
het onderzoek opgedeeld in twee delen: een theoretisch onderzoek en 
een ontwerpend onderzoek. Het theoretische onderzoek zal zich volledig 
richten op de tussenruimtes van de Smithsons en Van Eyck, terwijl het 
ontwerpend onderzoek de tussenruimtes van de Smithsons en Van Eyck 
koppelt met de poché van Robert Venturi. Laten we beginnen met de 
begripsdefinitie, om een helder beeld te krijgen van de tussenruimtes die 
onderzocht worden.

Indien we spreken over de tussenruimte, vervallen we al snel in een erg 
abstracte definitie. Alles wat ergens tussen zit, of een tussen behelst, 
zou onderzocht kunnen worden in dit onderzoek; we zouden tasten 
in het luchtledige. Om het onderzoek in goede banen te leiden, en 
zo een heldere conclusie te verkrijgen is enige verheldering van deze 
begripsdefinitie gewenst.
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Ik keer hiervoor even terug naar de begripsdefinitie van Venturi’s 
poché en dan vooral naar de definitie zoals die in het vooronderzoek is 
uitgeweid. In dit onderzoek waren de termen ‘open poché’, ‘gesloten 
poché’ en ‘constructief poché’ gedestilleerd uit de theorie van Venturi. 
In de introductie is al kort aangegeven wat de betekenis van deze 
begrippen is. Omdat dit onderzoek gebaad is bij een fysiek doorwaadbare 
tussenruimte, is het vrij evident dat een afgesloten ruimte, of een dikke 
muur, geen bijdrage levert aan dit onderzoek. Met dit in gedachte zou 
een massief element, zoals deze onder ‘constructief poché’ geschaard 
wordt, geen bijdrage leveren aan dit onderzoek. Dit onderzoek zal zich 
richten op ruimtes die soms beter bekend staan als overgangsgebieden 
(bijvoorbeeld een gang, een galerij, een portaal), maar ook op een grotere 
schaal (bijvoorbeeld de ruimte tussen de gebouwen). De te onderzoeken 
tussenruimte is een fysiek doorwaadbare tussenruimte, die ruimtes met 
elkaar verbindt. De termen, ‘open poché’ en ‘gesloten poché’ lijken hierin 
de overhand te hebben. Indien ik dus spreek over de tussenruimte, of het 
‘tussen’, spreek ik dus over deze laatstgenoemde Venturiaanse begrippen. 

Onderzoeksvraag

Om de relatie van de tussenruimte met de omliggende ruimten 
bloot te leggen dient het onderzoek te worden ingekaderd. Het 
onderzoek zal zich niet alleen concentreren op een specifiek deel 
van de architectuurgeschiedenis concentreren, maar ook op de 
architectuurtheorie. Tevens zal er een ontwerpend onderzoek uitgevoerd 
worden. Voor dit onderzoek zal ik mij voornamelijk concentreren op 
de architectonische schaal. Op deze wijze wordt er getracht voldoende 
theoretische diepgang te verkrijgen, als ook de praktische uitvoering 
ervan concreet te houden. In dit theoretische onderzoek wordt de 
volgende hoofdvraag gesteld:

Op welke manier passen de Smithsons en Van Eyck het ‘tussen’ toe 
in de architectuur?

Om deze vraag te beantwoorden heb ik het onderzoek opgedeeld in 
drie stappen, te weten: Het theoretisch kader, projectanalyse, conclusie. 
Allereerst is er een algemeen beeld geschetst van de architecten. Hieruit 
wordt er een algemene tendens gedestilleerd, die als basis dient voor het 
vervolg van het onderzoek. Er wordt een theoretisch kader geschetst die 
uiteindelijk antwoord geeft op de sub-vraag:



27

- Met welk doel zetten Aldo van Eyck en de Smithsons de tussenruimte 
in?

Vervolgens wordt het theoretische deel getoetst aan de projecten 
van de architecten. Hierdoor zijn de ruimtelijke kenmerken, en hun 
consequenties, gedestilleerd en in relatie gebracht met de theorie. Dit 
geeft antwoord op de volgende vragen:

- Welke ruimtelijke condities bepalen de tussenruimtes van Aldo van 
Eyck en de Smithsons?

- Hoe zijn de ruimtelijke aspecten in de ontwerpen van Aldo van Eyck 
en de Smithsons te koppelen aan hun eigen theorie?

 
Vervolgens zijn deze aspecten gekoppeld en in wordt een eindconclusie 
de volgende vragen beantwoord: 

- Welke verschillen zijn er te definieren tussen Aldo van Eyck en de 
Smithsons betreffende de rol van de tussenruimte?

- Op welke aspecten zetten de architecten zich af tegen het gevestigde 
architectuurdiscours waaraan beiden op actieve wijze deelnamen?

Methode

Het onderzoek zal in twee fasen uitgevoerd worden, en ook als zodanig 
beschreven worden. Ten eerste zal dit onderzoek bestaan uit het separaat 
behandelen van het theoretische web van de Smithsons en Aldo van 
Eyck. Vervolgens zal de praktische uitvoering van deze theorie nader 
bestudeerd worden aan de hand van een aantal casussen. 

Bij de Smithsons worden eerst de grondbeginselen van het theoretisch 
denken van de Smithsons nader toegelicht. Hierdoor wordt het werken 
en denken van de Smithsons in zijn context geplaatst en wordt tevens 
de correlatie beschreven met het CIAM-gedachtengoed, en hoe het 
hiervan afwijkt. Binnen deze theoretische basis wordt de tussenruimte 
als concept geplaatst binnen het schrijven van de Smithsons. Na deze 
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theoretische stappen, wordt de relatie gelegd tussen de theorie en de 
fysieke ruimtelijke aspecten in de projecten. De besproken casussen zijn 
hieronder uiteen gezet met een korte toelichting, voor de reden van de 
selectie:

- Golden Lane: Het voorstel voor het gebombardeerde Londen, 
een van de eerste projecten waar het streets-in-the-air concept aan 
het licht komt;

- Berlin Hauptstadt: Dit voorstel voor het vernietigde centrum van 
Berlijn lijkt het streets-in-the-air concept te transformeren en te 
plaatsen over het bestaande wegennet;

- Economist Building: Een kantoren complex in de binnenstad 
van Londen. Kenneth Frampton vergeleek dit met een gebouwd 
fragment van het Berlin Hauptstadt project. Hier wordt het 
voetgangersverkeer gescheiden van het overige gemotoriseerde 
verkeer. Tevens begint er een nieuwe tussenruimte te ontstaan, 
een interval, een volkomen functieloze leegte;

- Robin Hood Gardens: Het eerste – tevens laatste – gerealiseerde 
project met het streets-in-the-air concept. Tevens wordt het inter-
val gebruikt om een duidelijk afgebakende leegte te definiëren. 

Voor Aldo van Eyck is de wijze voor het onderzoek identiek aan die van 
de Smithsons. Allereerst wordt er een algemeen beeld geschetst van Aldo 
van Eycks theorie, aangezien deze niet los gezien kan worden van de 
tussenruimte. Ook deze theorie wordt in relatie gelegd met de hiervoor 
geselecteerde projecten:

- Burgerweeshuis: Het bekendste project van Van Eyck, waarbij hij 
de tussenruimte inzet als mediërend middel. Het Burgerweeshuis 
heeft een van de meest kenmerkende tussengebieden, een heuse 
straat, die in zekere zin te vergelijken is met het streets-in-the-air 
concept van de Smithsons;

- Hubertushuis: Hier lijkt het tussen zich op een vergelijkbare 
manier te manifesteren als in het Burgerweeshuis, echter 
ontstaan er een aantal nieuwe aspecten. Van Eyck creëert een 
netwerk van betrekkingen doormiddel van het toepassen van het 
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gehele kleurenspectrum. Tevens lijkt hij een aanzet te geven voor 
een manier waarop gemedieerd wordt tussen het openbaar gebied 
en het privé gebied;

- Faculteit der Letteren: Hoewel niet volledig op Van Eycks naam 
– zijn compagnon Theo Bosch streek liever met die eer – heeft 
het toch een aantal aspecten die terugkomen. De meanderbeweg-
ing in de plattegrond en het – deels – golven van de rooilijn. 
Althans, de bovenkant van het blok, de plint is zo star en stug 
als een fort, het was dan ook aanleiding voor Van Eyck om het 
bureau Van Eyck & Bosch te doen sluiten;

- Algemene Rekenkamer: Het summum van Van Eycks werk. Alle 
tussenruimtes lijken hierin terug te komen. Een licht meander-
ende gang die hierdoor plekken creëert, de rijkdom aan kleur, en 
het socialiseren van de binnenkant van het bouwblok.

Na elke casus wordt er afgesloten met een korte samenvatting van de 
gevonden tussengebieden en hoe die in relatie staan met de theoretische 
achtergrond van Van Eyck en de Smithsons. Tevens worden ze in 
relatie gebracht met de achtergrond van het CIAM en Team 10. Er 
zal afgesloten worden met een conclusie, waarin beiden met elkaar 
vergeleken worden en in verband gebracht worden met het toenmalige 
architectuurdiscours. 

Ontwerpend onderzoek

Het tweede deel van dit onderzoek houdt een ontwerpend onderzoek in. 
Het hoofddoel van dit onderzoek is het toekennen van de onderzochte 
aspecten van Van Eyck en de Smithsons, betreffende de tussenruimte, 
aan de ontstane tussengebieden. Deze tussengebieden zullen ontstaan 
volgens de theorie van Venturi, door de verschillende complexiteiten in 
de omgeving te accepteren. Hierdoor ontstaan de tussenruimtes vanuit 
de ‘dit-en-dat’ houding die Robert Venturi propageert in Complexity 
and Contradiction in Architecture. Deze handeling zal doorgezet worden, 
door een koppeling te maken met de onderzochte tussengebieden van de 
Smithsons en Van Eyck. 

Dit tweede deel van het onderzoek begint met het schetsen van de 
randcondities betreffende de opgave. Vanuit deze randcondities wordt de 
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locatie- en functiekeuze beargumenteerd. De complexiteit krijgt hierin 
een belangrijke rol, aangezien dit onderzoek poogt de tussenruimtes 
te linken aan het poché van Venturi. Deze theorie van Venturi speelt 
hierdoor gedurende de ontwerpfase een rol. De vraag die leidend zal zijn 
binnen dit onderzoek is:

- Hoe passen de kwaliteiten van de tussenruimte van de Smithsons en 
Van Eyck in Venturi’s poché?

Door deze vraag te stellen, zal het ontwerp benaderd worden vanuit de 
theorie van Venturi, waardoor de onderzochte tussenruimtes van Van 
Eyck en de Smithsons een uitbereiding vormen op het potentieel van 
deze ruimte.

Het ontwerp start vanaf de stedenbouwkundige schaal. Vanuit de gestelde 
randcondities wordt het plan opgesteld, waarna het verscheidene 
bewerkingen ondergaat om het programma in te passen. Hoewel dit 
duidt op de aanpak van de ‘ingepaste complexiteit’13, heeft het 
vooronderzoek al aangetoond dat de volgordelijkheid niet te vatten is in 
een schematische voorstelling.14 De conflicten waar het ‘tussen’ een 
belangrijke rol speelt wordt vervolgens benaderd vanuit de theorie van de 
Smithsons en Van Eyck. Hierdoor vormt dit onderzoek een verdieping op 
Venturi’s Complexity and Contradiction in Architecture.

13.  Ingepaste Complexiteit: 
Een aanpak die valt onder 
de dit-en-dat houding 
waarbij de ontwerper begint 
met een overdreven orde, 
waarna deze doorbroken kan 
worden door een tweetal 
principes: accommodatie 
en juxtapositie. Uit: 
Studenten afstudeeratelier 
Colenbrander/Van Hoof, 
2012:484

14.  Vrij naar: 
Studenten afstudeeratelier 
Colenbrander/Van Hoof, 
2012:461
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De Smithsons: De zoektocht naar het 

‘tussen’

figuur 1.1

Fotomontage die deel uitmaakte 

van het Golden Lane voorstel 



35

Indien men het werk van Peter en Alison Smithson vluchtig observeert, 
vallen er niet direct verbindende waarden op. Er lijkt geen gelijke noemer 
te zijn in de reeks werken tussen de jaren veertig en de jaren negentig van 
de vorige eeuw. Ruw beton, prefab beton, staal, travertin, ‘Mies-achtig’ 
minimalistisch, tot de bijna provisorische schuurtjes, leveren weinig 
aanknopingspunten om de noemer in het werk te vinden. Het werk van 
de Smithsons laat zich niet makkelijk categoriseren, elke opgave was voor 
de Smithsons aanleiding om te zoeken naar nieuwe kwaliteiten van de 
locatie en de functie.1 Indien men echter de projecten nader bestudeert 
zal de constante zoektocht naar een ‘tussengebied’ niet onopgemerkt 
blijven. Het resulteerde in verhoogde straten, verbrede galerijen en grote 
leegtes tussen de gebouwen. De verschillende gedaantes van het 
tussengebied bij de Smithsons, zijn het onderwerp van dit onderzoek.

Deze zoektocht naar het tussengebied uitte zich niet alleen in een reeks 
met diverse gebouwde projecten, maar ook in een reeks theoretische 
studies die uiteindelijk invloed hadden binnen het gedachtengoed 
van Team 10. De Smithsons vulden het architectuurdiscours aan met 
diverse theoretische studies met de kernbegrippen: Associatie, identiteit, 

1.  Vrij naar: Risselada, 
Tussenruimte, 1999:52
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groeipatronen, cluster en mobiliteit. De theorieën hadden hun invloed 
binnen het CIAM, waar ze al snel draagkracht verkregen bij de jonge 
leden van het latere Team 10. Laten we beginnen met de beweegredenen 
van de Smithsons, om de tussenruimte zo expliciet deel uit te laten 
maken van hun architectuur:

[The Smithsons] argued that communities were not 
abstractions but ‘associations’ of people; that people must learn how 
to re-identify with a sense of place in order to avoid alienation; 
they must be allowed to experience a new mobility, both socially 
and physically, and these three characteristics of ‘association’, 
‘identity’ and ‘mobility’ must be given free reign to effect the 
structural pattern of communities as they grow and change.2

De Smithsons stelden dat de leefomgeving van de mens aangetast werd 
door nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen. De Smithsons uitten 
dit in hun kritische bijdragen aan het architectuurdiscours binnen het 
CIAM en het latere Team 10. Deze aantasting van de leefomgeving 
manifesteerde zich bijvoorbeeld door de opkomst van de auto: De 
Smithsons stelden dat het straatbeeld in de naoorlogse industriële 
stad gedomineerd werd door de auto en dat de stedenbouwkundige 
ontwerpers deze ontwikkeling faciliteerden. De stedenbouw was – 
volgens de Smithsons – vooral gebrand op het beantwoorden van 
pragmatische infrastructurele problemen, in plaats zich te bekommeren 
over de sociale consequenties. De Smithsons streefden daarentegen naar 
een woonomgeving waarbij de mens centraal stond; er werd gezocht naar 
een humanistischere benadering van de bouwopgave – hierbij doel ik op 
zowel de architectuur als de stedenbouw. De Smithsons waren binnen 
deze stellingname bijzonder geëngageerd met het concept ‘straat’. Toen de 
nadruk lag op de auto werd volgens de Smithsons een belangrijk aspect 
van de straat vergeten: 

The street is not only a means of access but also an arena for 
social expression. 3

De Smithsons constateerden dat de moderne maatschappij 
transformeerde een mobiele maatschappij is in de pragmatische zin, 
waarin wegen bijvoorbeeld slechts bedoeld waren voor transport van A 
naar B. De sociale mobiliteit was verloren gegaan door de pragmatische 
stedenbouw, waar de straat slechts een middel tot transport was. Deze 

2.  Risselada & Heuvel, 
2005:199

3.  Smithson & Smithson, 
The Charged Void: 
Urbanism, 2005:24



37

figuur 1.2

Nigel Henderson’s foto’s 

van spelende kinderen in 

Londense wijk East End 
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ontwikkeling betrof niet alleen de wegen, maar het totale gebruik van de 
publieke ruimte. De Smithsons poogden deze sociale mobiliteit te 
‘herintroduceren’ door de oude waarden van de publieke ruimte opnieuw 
te implementeren in de stedenbouw. De Smithsons probeerden de 
randcondities, die een succesvolle publieke ruimte behoeft, te destilleren 
door de traditionele straten te onderzoeken. Dit deden ze in de 
zogenaamde Byelaw Street Studies. Door deze traditionele straten te 
onderzoeken concludeerden ze niet alleen dat de straat een sociale functie 
bekleedt – zoals het voorgaande citaat aangeeft –, maar ook het feit dat 
binnen deze straat diverse sociale entiteiten ontstaan; clusters. Zoals de 
foto’s van Nigel Henderson zo beeldend illustreren4 is de straat is een 
publiek gebied waar kinderen spelen en waar ouderen elkaar ontmoeten. 
De clusters worden gevormd door een “gevoel van veiligheid en een 
sociale band die veel te maken heeft met de duidelijkheid en de vorm van 
de straat: ongeveer veertig huizen hebben een gemeenschappelijke open 
ruimte… de straat.”5 Er is dus – aldus de Smithsons – een relatie tussen de 
straat en het huis dat eraan ontsloten is; de doorstep vormt het symbool 
voor deze relatie. Deze doorstep philosophy is een breed gedragen concept 
binnen Team 10. 6

4.  Deze foto’s maakten 
deel uit van het eerste CIAM-
grid van de Smithsons: het 
Urban Re-Identification grid 

5.  Vrij vertaald: “… 
feeling of safety and social 
bond which has much to do 
with the obviousness and 
simple order of the form 
of the street: about fourty  
houses facing a common 
open space … the street”. 
Uit: Smithson & Smithson, 
The Charged Void: 
Urbanism, 2005:24

6.  Vrij naar: Ibid.

figuur 1.3

Diagram of child 

association pattern in 

een straat
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De naoorlogse woningbouw voldeed aan hoge technische eisen, en 
voldeden tevens aan de richtlijnen die door sociologen opgesteld werden. 
De bouwopgave werd geanalyseerd vanuit het De Smithsons stelden dat 
een essentiële kwaliteit ontbrak, een kwaliteit die van vitaal belang was 
voor het welzijn van de mens; identiteit. In een reeks theoretische studies 
ontwikkelden ze de scale of association: De diagram die de 
analysemethode7 van het CIAM diende te vervangen.8

Scale of association

Laten we, om de theoretische inbedding van de Smithsons beter te 
begrijpen, de ‘straat’ verlaten en concentreren op de stedenbouw en 
hoe deze volgens de Smithsons geïnterpreteerd diende te worden. Door 
deze stap te nemen wordt niet alleen de divergentie met het CIAM 
evident, maar ook wordt het theoretische fundament van de Smithsons 
zichtbaar. Op dit fundament bouwden ze niet alleen de gesproken of 
geschreven aandelen aan het architectuurdiscours; het werd de drager 
van hun architectonische en stedenbouwkundige ideeën en hun 
verschijningsvormen.

Hoewel de Smithsons, samen met hun latere Team 10 collega’s, kritiek 
gaven op het CIAM zijn ze niet volledig tegengesteld. Zowel het CIAM 
als Team 10 – dat uit het CIAM voortkwam – streefden naar het gebruik 
van technologie in de toenmalige bouwopgave. Het verschil zit hem 
echter in het verzet tegen de technocratische benadering van de 
bouwopgave die door het CIAM gepropageerd werd. De bouwopgave 
werd geanalyseerd vanuit de vier functies die in de athens charter (1933) 
beschreven stonden: Wonen, werken, verkeer en recreatie. Deze aanpak, 
zo stelde Team 10, leidde tot een woonomgeving die geïsoleerd raakte 
van de mens, met de bijbehorende gemeenschap en tradities. Steun voor 
deze kritiek was te vinden binnen de contreien van de Britse CIAM-
delegatie, MARS.9 Een diagnostische kaart van de Association for Planning 
and Regional Reconstruction – onder leiding van MARS-lid Jaqueline 
Tyrwhitt – toonde aan dat het analytisch denken van het CIAM faalde 
om alle facetten van het stedelijk leven te vatten.10

Samen met hun Britse collega’s van MARS, zochten de Smithsons naar 
een onderzoeksmethode om wél alle facetten van het stedelijk leven te 
vatten. Ze keerden hiervoor naar  een diagram van de Britse bioloog en 

7.  Le Corbusier’s Athens 
Charter (1933), hier kom ik 
later op terug

8.  Vrij naar: Smithson & 
Smithson, The Charged Void: 
Urbanism, 2005:20-26

9.  Modern Architecture 
Research (MARS) is een 
Engelse aftakking van het 
CIAM

10.  Vrij naar: Welter, 
In-Between space and society 
- On some British roots of 
Team 10’s urban thought in 
the 1950s, 2005:259



40

socioloog Sir Patrick Geddes11; de valley section. In de jaren negentig van 
de negentiende eeuw, begon Geddes de correlatie te onderzoeken tussen 
de fysieke omgeving en de stad met zijn sociale constellaties. Hij 
definieerde als het ware de correlatie tussen de fysieke omgeving en de 
activiteiten die binnen deze geografische setting plaatsvonden.12 De 
theorieën van Sir Patrick Geddes circuleerden al langer in de kringen van 
MARS. De valley section werd door de MARS-leden gezien als een 
schematische voorstelling van de nederzettingen in een vallei als 
samenvatting van complexere ecologische systemen. Een lichtelijk 
aangepaste variant van de valley section werd uiteindelijk een leidende 
diagram voor het één pagina tellende document dat gezien kan worden 
als het openingsmanifest van Team 10; ‘Doorn Manifesto’.

Deze diagram vormde aanleiding voor de Smithsons om deze door te 
ontwikkelen tot een schema dat geschikt zou zijn voor de bouwopgave. 
Het doel was om een alternatieve methode te bieden voor de wijze 
waarop ‘de functionele stad’ – de leidende analysemethode binnen het 
CIAM – de toenmalige bouwopgave analyseerde. De kritiek van de 
Smithsons was dat deze methode de gemeenschap vanuit vier gescheiden 
entiteiten behandelde en de gemeenschap niet als organisme zag; als een 
complexer ecologisch systeem zoals Geddes’ valley section dit wel deed.

Deze interpretatie van de valley section kreeg de naam scale of association, 
die de vier functies van de athens charter diende te vervangen. De 
Smithsons adopteerden het ecologisch systeem van Geddes, maar 
transformeerden het wel.13 De Smithsons illustreerden in geografisch 
situatie –vallei – de overkoepelende hiërarchie in vier typen: 1) geïsoleerd, 
2) dorp, 3) district, 4) stad. Hierbij is (1) het minst dichtbebouwd en (4) 
het meest dichtbebouwd. Deze concepten zijn samenvattingen van 
complexere ‘ecologische’ systemen, die dus als zodanig beschouwd 
kunnen worden. Het ecologische model van Geddes, die de correlatie 
tussen activiteiten en het landschap aantoont, werd door de Smithsons 
getransformeerd. Dit leverde een model op dat de correlatie onderzocht 
tussen de plaats in het stedelijk landschap en de bijbehorende 
complexiteit van de associaties. Ik tracht dit uit te leggen met een tweetal 
voorbeelden, waarin ik mij concentreer op de definitie van de straat, 
aangezien deze een belangrijke rol innam in het denken van de 
Smithsons. De straten in een kleine geïsoleerde nederzetting verschillen 
weinig van elkaar, deze straten worden voornamelijk geassocieerd met die 
van de nederzetting en nemen waarschijnlijk dezelfde sociale rol in. 

11.  Sir Patrick Geddes 
(1854-1932) was een 
bioloog, socioloog en een 
theoreticus op het gebied van 
stadsplanning en educatie.

12.  Vrij naar: Welter, 
In-Between space and society 
- On some British roots of 
Team 10’s urban thought in 
the 1950s, 2005:258

13.  “Whereas Geddes 
had considered the various 
types of settlements in the 
valley region as expression 
of a historically harmonious 
interaction of the natural 
occupations with their 
respective environments, 
the Smithsons overlaid the 
diagram with a contemporary 
rather than a historic 
reading. They emphasized 
that architecture should 
reflect and respond to its 
surroundings according 
to the site of a particular 
architectural project within 
the geography of the valley 
region.” Uit: Welter, Post–
war CIAM, Team X, and the 
Influence of Patrick Geddes, 
2001
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Indien de veelzijdigheid van de stad opgezocht wordt, ontstaat er een 
complex associatief web: waar de ene straat zich nog laat associëren met 
een sociaal domein, vergelijkbaar met de straat van de nederzetting, is de 
andere straat een domein voor de auto, het verliest hiermee totaal zijn 
sociale rol. Het ecologische systeem van Sir Patrick Geddes stond model 
voor de analyse van het bestaande en behandeling van de bouwopgave. In 
zekere zin typeert de transformatie van het model van Geddes ook de 
houding van de Smithsons ten opzichte van het CIAM: ze zetten een 
natuurlijk model om in een geschematiseerde denkwijze voor de 
bouwopgave. Er moet duidelijk gemaakt worden dat de geografische 
positie en de lokale consequenties in de analyse of bouwopgave mee 
worden genomen, dit in tegenstelling tot de athens charter van het 
CIAM.

Naast de scale of association-diagram is er een tweede diagram van kracht: 
de diagram of involuntary/voluntary association. In deze diagram worden 
de elementen waaruit de stad is opgebouwd besproken: het huis, de 
straat, het district en de stad. Waar de hiervoor besproken scale of 
association model stond voor de complexiteit van de associaties, staat de 

figuur 1.4

Scale of association diagram
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diagram of involuntary/voluntary association model voor de aard van deze 
associaties. In deze diagram staat elke term – huis, straat et cetera – model 
voor een onderdeel van de stad waarvoor er een nieuwe equivalent 
onderzocht diende te worden, gebaseerd op de oude traditionele 
onderdelen zoals geanalyseerd in de Byelaw Street Studies:14

In the old tradition, the street outside the house is the first 
point of contact where children learn for the first time of the world 
outside. Here are carried on those adult activities which are 
essential to everyday life (shopping, car cleaning, scooter repairs, 
letter posting, etc.) – THE STREET. 
Re-identifying man with his environment cannot be achieved by 
using historical forms of house groupings (streets, squares, greens, 
etc.), as the social reality they represent no longer exist. The Golden 
Lane idea, a multilevel city with residential streets-in-the-air, is an 
attempt at another house grouping. From the multilevel street, 
people are in direct contact with the larger range of activities which 
give identity to their community – THE DISTRICT. 
Even in a small town compactness is essential. Quarters, each 
associated with a certain sort of work (banking, docks, etc.), vary 
in height and density to suit their needs.  
Districts in association generate a need for a richer scale of 
activities which in turn give identity to the ultimate community 
– THE CITY.15

Er lijkt nu een complexer model te ontstaan voor de athens charter. Niet 
alleen worden de vier functies – wonen, werken, recreatie en verkeer 
– vervangen voor het meer tot de verbeelding sprekende house, street, 
district en city, tevens wordt de geografische invloed meegerekend. De 
diagram of involuntary/voluntary association is een model dat inherent 
verbonden is aan de scale of association diagram. Om dit te illustreren 
zal ik de functie van de straat als voorbeeld nemen. Indien we kijken 
naar de diagram of involuntary/voluntary association valt op dat de straat 
binnen de schaal van de stad louter fungeert als een transport-medium; 
de straat wordt niet geassocieerd met een sociaal domein. Indien we 
de fijnmazigheid van de schaal van een wijk (district in de diagram) 
tegemoet treden, begint deze associatie te veranderen; de straat begint 
steeds sterker als een sociaal domein te fungeren. Als we vervolgens op 
de schaal van het huis kijken, zien we dat de straat steeds meer als sociaal 
domein fungeert: Naarmate de schaal verkleind wordt de straat meer 

14. Vrij naar: Smithson & 
Smithson, The Charged Void: 
Urbanism, 2005:24-26

15.  Ibid. p.26
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en meer het domein voor de sociale expressie en steeds minder een pure 
verkeersader.

Hoewel de begrippen – geïsoleerd, dorp, district en stad – grotere 
‘ecologische’ entiteiten zijn, is er een overeenkomst te zien tussen de 
diagram of involuntary/voluntary association en de scale of association 
diagram. Zoals hiervoor gesteld neemt sociale functie van de straat toe 
naarmate de fijnmazigheid van een wijk opgezocht wordt. Hetzelfde valt 
te zeggen over de fijnmazigheid binnen de geïsoleerde nederzettingen en 
dorpjes; de straten vervullen bijna allemaal een sociale rol. De Smithsons 
tonen dus met deze diagrammen aan dat er een verband is tussen schaal 
en de associatie van een entiteit.

Tussenruimte

Voortbordurend op de hiervoor genoemde thematiek, zochten de 
Smithsons telkens naar een nieuwe ruimte tussen de voordeur en de 
straat die de sociale component van de straat over kon nemen. Dit was 
een belangrijk onderdeel van de doorstep philosophy die ze opperden in 
Aix-en-Provence en al snel steun verkreeg van de jongere CIAM-leden, 
die later Team 10 vormden. Er kan gesteld worden dat deze tussenruimte 

figuur 1.5

Diagram of involuntary/

voluntary association
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een leidend thema vormde binnen de bijdrage van de Smithsons aan het 
architectuurdiscours binnen Team 10. 

Indien we tussenruimte als fenomeen beschouwen, in het werk en 
schrijven van de Smithsons, zijn er twee benaderingen te onderscheiden. 
Enerzijds is de tussenruimte van de Smithsons een dynamisch gebied 
waarin constante veranderingen opgenomen kunnen worden. Terwijl 
anderzijds de tussenruimte berust op een helder gedefinieerde leegte, dat 
werkelijk geen andere functie lijkt te hebben dan het leeg zijn.

Het dynamische tussengebied biedt ruimte voor een grote 
verscheidenheid aan variabelen. Dit vrije systeem was een tussenruimte 
die toekomstige veranderingen op kon vangen; growth and change. Dit 
concept van de Smithsons, dat later ook gebruikt werd binnen de 
contreien van Team 10, heeft een zeer pragmatische component. Deze 
tussenruimte dient als een buffer om eventuele latere complexiteiten toe 
te laten. Dit uit zich bijvoorbeeld in royaal gedimensioneerde 
leidingschachten, of breder opgezette wegen. Hierdoor kan deze 
leidingschacht, of de breder opgezette weg voldoen aan eventuele 
toekomstige eisen. Maar growth and change uit zich ook op een andere 
wijze dan de royale leidingschachten en toegangswegen: Door een 
systeem te ontwikkelen dat in feite nooit af was. De Smithsons 
ontiwkkelden een systeem waar nieuwe ontwikkelingen konden inhaken 
op het bestaande systeem. Vergelijkbaar met de speelgoedwegen, konden 
nieuwe wegen aan het bestaande wegennet gekoppeld worden om de 
ontwikkeling van bijvoorbeeld een nieuw woongebied te faciliteren in de 
stad. Growth and change faciliteert veranderingen die in de toekomst 
kunnen plaatsvinden en dit resulteert in een grotere tussenruimte: “the 
systems will have more than the usual three dimensions,” 
beargumenteerde Alison Smithson, “they will include a time 
dimension.”16 

Maar naast deze pragmatische tussenruimte, benadrukten de Smithsons 
vooral de sociale aspecten die deze ruimte kan vervullen. De auto die 
de weg claimde beperkte volgens de Smithsons de sociale activiteiten 
die voor de stad van vitaal belang waren. De Smithsons poogden de 
mensen te ‘her-introduceren’ met de straat als sociaal domein. De lege, 
nog onbepaalde ruimte, vervlochten door de gebouwen of ensembles, liet 
zich toe-eigenen door de gebruikers. Deze tussenruimtes vormden een 
alternatief voor de straat die – door toedoen van de auto – zijn sociale 

16.  Forés, 2011:74
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functie verloren is; deze ruimte werd het nieuwe domein voor sociale 
expressie. Hoewel deze ruimte een zeer belangrijk aspect vormt binnen 
het werk van de Smithsons, maakt deze sociale ruimte deel uit van een 
veel groter netwerk; het maakt deel uit van het mobiliteitsvraagstuk van 
de Smithsons. 

Op dit punt komt de scales of associations-diagram tot zijn recht, omdat 
straten op een andere schaal totaal andere betekenissen kunnen hebben. 
De straat maakt deel uit van de Smithsons’ mobiliteitsvraagstuk, waarbij 
de straat niet alleen geschikt kan zijn voor fysieke mobiliteit, maar ook 
sociale mobiliteit:

Mobility has become the characteristic of our period. Social 
and physical mobility, the feeling of a certain kind of freedom, is 
one of the things that keeps our society together, and the symbol of 
this freedom is the individually owned motor car… Mobility is not 
only concerned with roads, but with the whole concept of a mobile, 
fragmented community.17 

De laatste te behandelen definitie van de tussenruimte – de leegte – is een 
definitie die pas sinds de reis naar de Verenigde Staten ten einde van de 
jaren vijftig te vinden is in het werk van de Smithsons; het interval. 
Gedurende de reis raakten ze gefascineerd door de grote ruimte die zich 
tussen de gebouwen manifesteerde. ‘Het interval’, zo stelde Peter 
Smithson, ’werd de taal van de Amerikaanse stedenbouw.’ 18 Peter 
Smithson heeft het hier over de ruimte die tussen de Amerikaanse 
gebouwdelen zit; de Smithsons spreken over een charged void. In deze 
charged void werd het gewicht van het Instituut aangegeven door het 
interval. Zo had een stadhuis een groter interval dan een dokterspost; de 
leegte tussen de gebouwen gaf de hiërarchische positie van het instituut 
aan. Te midden van de Moderne Beweging die zich, zowel in Europa als 
de Verenigde Staten, bezig hield met de rationele bouwopgave, 
ontwikkelde de Verenigde Staten de space between.19 Deze geladen leegte 
zagen de Smithsons ook bij andere gebouwen, bijvoorbeeld in de leegte 
tussen de staande tempelzuilen zonder de cella-muren, het Kahn-huis 
met de vierkante bakstenen kolommen en de schoorstenen uit de Engelse 
Renaissance.

17.  Peter Smithson, uit: 
Risselada, Tussenruimte, 
1999:49

18.  De Smithsons in het 
essay ‘mobility’. Uit: Ibid. 
p.47

19.  Vrij naar: Ibid. pp. 
46-47
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Golden Lane project (1952)

Het Golden Lane project werd gepresenteerd op het provocatieve Urban 
Re-Identification Grid20 op CIAM IX in 1953 en is karakteristiek voor de 
theorie van de Smithsons. In het onderzoeksvoorstel, bedoeld voor een 
gebombardeerd gebied in Oost-Londen is het street-in-the-air concept 
prominent aanwezig. Tevens is de scale of association-diagram zichtbaar in 
een ruimtelijk model.

Te beginnen met het eerste – het street-in-the-air concept –, zochten de 
Smithsons naar nieuwe architectonische middelen om de sociale functie 
van de straat te vervullen. Een belangrijk concept dat voortkwam uit 
deze zoektocht is het street-in-the-air concept, waarbij flatgebouwen 
voorzien werden van verbrede galerijen. Het was niet de eerste keer dat er 
gesproken werd van een ‘straat’ in een gebouw. Het woonblok Spangen 
(1919-1922) van Michiel Brinkman – waar een verhoogde straat langs 
de tweede woonlaag loopt – zal ongetwijfeld bekend moeten zijn geweest 
voor de Smithsons hoewel ik hier opmerkelijk genoeg weinig geschreven 
bewijs voor heb. De Smithsons leverden echter wel openlijk kritiek op 
Le Corbusiers Unité d’Habitation in Marseille (1947-1952), waar de 
donkere centrale corridor wordt benoemd als een binnenstraat; de rue 
intérieure. Het engagement van de Smithsons met de ‘straat’ uitte zich in 
het Golden Lane project, dat de Smithsons presenteerden in het CIAM-
Grid op het negende CIAM-congres. Dit project was het eerste project 
van de Smithsons waar hun streets-in-the-air concept zichtbaar aanwezig 
was in de vorm van een verbrede galerij. 

20.  Het Urban Re-
Identification Grid, werd 
op het 9e CIAM-congres in 
Aix-en-Provence in 1953 
gepresenteerd. De Smithsons 
gebruikten het gebruikelijke 
grid, waarmee de projecten 
met elkaar vergeleken 
konden worden, op een 
ongebruikelijke manier. De 
presentatie van  het Golden 
Lane project werd gefundeerd 
vanuit het huis, de straat, 
het district en de stad. Aan 
de andere kant van het grid 
staan foto’s van spelende 
kinderen afgebeeld – die 
gemaakt zijn door Nigel 
Henderson. Het grid levert 
hiermee een directe kritiek 
op de analytische benadering 
van het CIAM.
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figuur 1.6

Het Re-Identification grid met het 

Golden Lane voorstel

figuur 1.7

Clusterdiagram: Idea diagram of 

differentiated quarters.
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De scale of association-diagram is zichtbaar in een ruimtelijk model. De 
grillige vertakking van het plan definieert groepen, clusters, die elk hun 
eigen sociale entiteit zijn. Dit is een netwerk dat geïsoleerd is van de 
functionele motorwegen, waardoor de motorvoertuigen geen inbreuk 
zullen vormen op de sociale entiteit, maar slechts ter transport zullen 
dienen. 

In het Golden Lane project zijn de gangen aan de buitenzijde gesitueerd 
in de vorm van een verbrede galerij, in een poging deze meer te doen 
lijken op een gewone straat, als toneel voor het dagelijks leven. Het 
domein van dit dagelijks leven was dus de galerij, net als de 
gemeenschappelijke tuinen die gesitueerd werden aan deze galerijen; de 
zogenaamde ‘Yard Gardens’. Het project is nooit gerealiseerd, maar het 
valt te zien als een van de eerste aanzetten tot het street-in-the-air concept. 
In de nakomende jaren is er namelijk een brede reeks projecten 
ontwikkeld met eenzelfde galerij.21 Een groot deel van het oeuvre van de 
Smithsons is gefundeerd op dit concept, of – meer in het algemeen – een 
groot deel van het oeuvre van de Smithsons is gefundeerd op de drang 
om de individuele interactie weer mogelijk te maken door de exclusie van 
de auto. Er lijkt een dichotomie te ontstaan in het werk van de 
Smithsons, waarbij de straten voor het voertuigenverkeer en de sociale 
interactie twee gescheiden systemen zijn: 

21.  Een tweetal 
voorbeelden waar het 
streets-in-the-air concept 
te zien zijn: het Park Hill 
complex in het Barbican 
Estate in Sheffield van 
het architectenbureau 
Chamberling, Powel en 
Bon in de jaren zeventig 
en ’t Breed aan het 
Buikslotermeerplein in 
Amsterdam van Frans van 
Gool in de jaren zestig.
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Stemming from Golden Lane, we have invented a family of 
connectively inclined buildings in which it is possible to make 
neighbourly contact in calm safety:

… Outside the dwelling … Robin Hood Gardens;

… Park/walk/shop/sit in café … Berlin Hauptstadt;

… Walk-in-the-dry … Mehringplatz, worcester;

… park a vehicle/walk unseen/visit a patient … the hospital 
at Doha;

… connect easily/work in ‘islands of calm’ … Sheffield, 
Pahlavi;

… walk/pause/walk … Magdalen College;

… park in the shade/walk in the shade/ascend easily/visit … 
Kuwait. 22

22.  Smithson & Smithson, 
The charged void : 
architecture, 2001:85

figuur 1.8

Fotomontage Golden Lane voorstel



50

Berlin Hauptstadt (1957-1958)

Vijf jaar na het Golden Lane project werkten de Smithsons samen met 
Peter Sigmond aan de inzending voor de internationale competitie 
voor Berlin Hauptstadt. Het centrum van Berlijn lag in de jaren vijftig 
nog steeds in puin door de bombardementen tegen einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Een plan ter invulling van dit centrum was het 
uiteindelijke doel van de competitie. Het plan is nooit tot uitvoering 
gekomen, het project laat op beeldende wijze de dichotome benadering 
zien van de Smithsons.

Door de juxtapositie van het weefsel over de bestaande structuur van 
Berlijn werd een scheiding tussen voetgangers- en voertuigenverkeer 
bewerkstelligd. Deze scheiding tussen voetgangers- en voertuigenverkeer 
was afgeleid van Louis Kahns ‘Diagram for vehicular circulation’, dat 
Kahn opzette voor het masterplan in Philadelphia. De verhoogde 
voetgangerspassage kan vergeleken worden met het street-in-the-air 
concept dat geïntroduceerd werd in het Golden Lane project. Ook hier 
lijkt er een dichotome tendens te ontstaan, doordat het voetgangers- en 
voertuigenverkeer strikt gescheiden is, terwijl ze sequentieel gezien van 
elkaar afhankelijk zijn om te verplaatsen. Vergelijkbaar met het Golden 
Lane voorstel hebben de verkeerswegen op het maaiveldniveau een eigen 

figuur 1.9

Berlin Hauptstadt plan
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geometrie die contrasteert met het irreguliere patroon dat de verhoogde 
voetgangerspassage heeft. Slechts op enkele punten is het mogelijk de 
auto te verlaten en op de verhoogde voetgangerspassage te lopen. De weg 
is een machine: 

… when the machine is sweetly used, it allows, and so 
engenders, consideration for others23

Ook het engagement met growth and change lijkt hier een belangrijke rol 
te spelen. De irreguliere structuur van de voetgangerspassages die boven 
het wegennetwerk gelegen zijn, biedt een eerste aanzet tot de toekomstige 
ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen kunnen als het ware inhaken en 
aansluiten op het bestaande systeem. Naast dat het Berlin Hauptstadt 
voorstel een parallel heeft met het Economist complex – dat hierna 
besproken zal worden – leverde dit gebouw, tezamen met Aldo van Eyck’s 
Burgerweeshuis,24 de blauwdruk voor een nieuw type gebouwen; de 
zogenaamde mat-gebouwen. De gebouwen van Candellis, Josic en Woods 
(Vrije Universiteit Berlijn) en het Kasbah-complex van Piet Blom, zijn 
hieraan gerelateerd. Wat de projecten namelijk kenmerkt is de generatieve 
structuur die er aan ten grondslag ligt. De projecten hebben een 
horizontale structuur, met aan elkaar gerelateerde lagen en kunnen 
volgens diezelfde generatieve structuur horizontaal doorgroeien.25

23.  Smithson & Smithson, 
The Charged Void: 
Urbanism, 2005:46

24.  Beide projecten werden 
tijdens het Otterlo congres in 
1959 gepresenteerd.

25.  Vrij naar: Forés, 2011:

figuur 1.10

Groeiprincipe voor het 

Berlin Hauptstadt plan
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Economist Building (1959-1964)

Het Economist Building in Londen valt te beschouwen als een van de 
meest succesvolle projecten van de Smithsons. Het complex diende een 
herenclub (Boodles Club), een bankgebouw en het kantoor van het 
opinieblad ‘The Economist’. De opgave diende tevens de bijbehorende 
parkeerbehoefte op te vangen. 

In het februarinummer uit 1965 van Architectural Design vergeleek 
Kenneth Frampton het Economist-complex met het Berlin Hauptstadt 
project; hij zag het Economist-complex als een gebouwd fragment uit het 
Berlin Hauptstadt project.26 Dit wordt ook wordt beaamd door de 
Smithsons. Ze trekken zelf de parallel tussen de scheiding van het 
voetgangers- en het voertuigenverkeer op de verschillende niveaus in een 
uitleg over dit project. Tevens, zo zeggen ze, is er een overeenkomst over 
de afgeschuinde hoeken van de afzonderlijke torens die beide projecten 
kenmerkt.27 

Deze parallel lijkt inderdaad te kloppen, hoewel het Economist gebouw 
op een rationelere wijze zich aanpast op de context. Het project bestaat 
uit drie afzonderlijke gebouwen en een gebouw dat aansluit op de 
bestaande bebouwing. Deze zijn geplaatst op een verhoogde plint waarin 
de parkeerplaatsen gesitueerd zijn. Het gevolg van deze verhoging is 
de dichotome scheiding tussen het voetgangersverkeer en het overige 
verkeer; er ontstaat een stille ruimte te midden van het drukke centrum 
van Londen. De scale of association in ogenschouw nemend, lijken de 
Smithsons hier de omliggende straten te categoriseren: Ze stellen dat deze 
straten bedoeld zijn voor de fysieke mobiliteit en creëren een rustigere 

26.  Frampton, 2011:177

27.  Vrij naar: Smithson & 
Smithson, The Charged Void: 
Urbanism, 2005:73

figuur 1.12

Foto van het verhoogde 

voetgangersgebied
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figuur 1.11

Situatietekening 

Economist Building 
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lege publieke ruimte ten behoeve van de voetganger; ten behoeve van de 
sociale mobiliteit.

De drie gebouwen zelf zijn ingebed in het straatbeeld. De Smithsons 
deden dit door de hoogte en ritmiek in de gevel, die door de horizontale 
en de verticale geleding aansluit op die van de naastgelegen bebouwing, 
maar ook door het interval tussen de verschillende gebouwen. Het 
bankgebouw is aangepast op de Saint James Street, waardoor er ook een 
ruimte ontstaat tussen de herenclub en de bank. Deze plek faciliteert een 
van de toegangspunten naar het plein op de verhoogde plint. Ook aan 
de andere zijde van het complex, aan de Bury Street, zijn er twee trappen 
geplaatst die, tezamen met de verbinding aan de Saint James Street, 
een tussendoor route vormen voor voetgangers. De ruimtes tussen de 
gebouwen maken een wezenlijk deel uit van het openbare domein van 
Londen. 

Robin Hood Gardens (1966-1972)

Robin Hood Gardens is uitgevoerd tussen 1966-1972 en is het eerste, 
tevens laatste, project van de Smithsons waar het street-in-the-air concept 
zo expliciet aanwezig is, zoals deze voorgesteld was in het Golden Lane 
project.28 Het is vandaag de dag een van de meest bekende werken van de 
Smithsons.29

Er is een aantal duidelijke overeenkomsten te beschrijven tussen Robin 
Hood Gardens en het Golden Lane project. De meest kenmerkende is 
de aanwezigheid van het street-in-the-air concept; de verbrede galerijen 
die de maisonnettes ontsluiten. De collectieve yard gardens, die aan 
zouden sluiten op de verbrede galerijen, werden op basis van financiële 
argumenten uiteindelijk niet uitgevoerd. Naast de overeenkomsten zijn er 
verschillen tussen het Golden Lane voorstel en de gebouwde Robin Hood 
Gardens te identificeren. Een uiteenzetting van deze verschillen zou 
de lengte van dit onderzoek aanzienlijk vergroten, zonder bij te dragen 
aan het onderzoek, maar er zijn enkele aspecten die een interessante 
aanvulling vormen op dit onderzoek. 

Te beginnen met het grondplan bestond het Golden Lane project uit één 
groot bouwvolume, dat als een netwerk over de locatie verspreid stond, 
terwijl het Robin Hood Gardens project uit twee gescheiden volumes van 
wisselende hoogtes bestaat. Deze keuze is te verklaren vanuit de context 
– en wanneer we dit doen kunnen er paralellen getrokken worden met 

28.  Het is echter niet het 
eerste werkelijk uitgevoerde 
project. Het Park-Hill  
project is gebouwd tussen 
1957-1961 en is ontworpen 
door Jack Lynn en Ivor 
Smith – studenten van 
Peter Smithson aan de 
AA-school in Londen. 
Het was een van de eerste 
woningbouwprojecten dat 
geïnspireerd was door het 
Golden Lane project van de 
Smithsons. Het street-in-the-
air concept is vrij evident.

29.  De hedendaagse 
plannen om het gehele 
complex te slopen stuit op 
veel kritiek van architecten 
en organisaties en geeft het 
gebouw momenteel zijn 
bekendheid.

figuur 1.13

Fotomontage Robin 

Hood Gardens
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figuur 1.14

Fotomontage Robin 

Hood Gardens
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het Economist complex. Net als het Economist complex is de locatie van 
Robin Hood Gardens omringd door drukke wegen die geluidsoverlast 
met zich mee brengen. Door de volumes aan weerszijden te plaatsen 
ontstaat er een stille ruimte in het centrum. Het blok in het zuidwesten 
is lager ten opzichte van het blok er tegenover, hierdoor hebben beide 
blokken optimaal nut van het zonlicht en is bovendien het geluidsluwe 
binnenterrein voorzien van zonlicht. 

Deze centrale collectieve ruimte is – net als in het Economist complex – 
verhoogd ten opzichte van het maaiveld. Hierdoor scheidt het zich meer 
af van de straten en biedt het tevens plek voor parkeermogelijkheden 
eronder; wederom werd de auto aan het zicht onttrokken. De resterende 
tussenruimte is een stille en autovrije plek. De Smithsons refereerden 
naar de klassieke hofjes en binnenpleintjes. Samen met de drie heuvels 
– gemaakt van de grond die afgegraven is op de bouwlocatie – biedt het 
binnenplein een onbepaalde ruimte die door iedereen vrij ingevuld kan 
worden.

De space between van de Smithsons

Er zijn dus zeker meer overeenkomsten te vinden in het oeuvre van de 
Smithsons dan de eerste indruk van de projecten kan doen vermoeden. 
Zoals in de introductie is vermeld, vertonen de projecten geen 
gelijkenissen in uiterlijke kenmerken. De overeenkomsten tussen de 
projecten zitten vooral in de principes die eraan ten grondslag liggen. 
Principes die de Smithsons verspreidden in gebouwde, geschreven, 
getekende, of gesproken vorm. Principes die een belangrijke contributie 
leverden binnen het algemene architectuurdiscours en vooral het discours 
binnen Team 10.

De zoektocht naar een sociale ruimte, die de door de auto gedomineerde 
straat diende te vervangen, is in alle projecten evident. Echter zou deze 
constatering niet de volledige strekking van de tussenruimte van de 
Smithsons omvatten. De tussenruimte is een aspect dat vaak terug te 
vinden is in het oeuvre van de Smithsons, maar om deze tussenruimte 
volledig te begrijpen zal er eerst teruggegrepen moeten worden op de 
getransformeerde versie van Sir Patrick Geddes’ valley section: De scale of 
association.



57

Deze diagram toont aan dat de Smithsons, komend vanaf het CIAM, 
hun rationele wortels niet zijn ontschoten. Slechts op één cruciaal punt 
verschilt de analytische denkwijze met die van het CIAM; in plaats van 
een rationele en universele bouwwereld – zoals het CIAM nastreeft – 
lijken de Smithsons de stad te zien als een ecologisch model waarbij 
de positie van een entiteit deel uitmaakt van een totaal systeem. De 
Smithsons breken dus niet echt met het CIAM, maar vullen het discours 
aan met een complexere ecologische benadering van de bouwopgave. 
De Smithsons accepteerden bijvoorbeeld dat de straat op grotere schaal 
een pragmatische verkeersader vormde, maar naarmate deze straat de 
fijnmazigheid van het stedelijk-weefsel benaderde verloor het die functie; 
het werd een domein voor langzaam verkeer en sociale interactie, zoals de 
vroegere straten waren. Dit uitte zich in de juxtapositie of belending van 
twee verschillende systemen met elk hun eigen – functionele – geometrie: 
Het autoverkeer is één systeem en het ‘sociaal verkeer’ een andere. Deze 
systematische aanpak manifesteert zich in de relaties die de verschillende 
onderdelen tot elkaar hebben: Namelijk geen. De enige relatie – om deze 
stelling lichtelijk te nuanceren – is het feit dat de ruimtes elkaar opvolgen 
in de sequentie; de tussenruimtes van de Smithsons maken deel uit van 
een netwerk met een vergelijkbare dichotome aard als het systeem van het 
CIAM, alleen het netwerk is veelzijdiger en dus ogenschijnlijk complexer. 

Met een tweetal projecten tracht ik deze dichotome aard toe te lichten, 
omdat ze beiden zorgden voor een omslag in het werk van de Smithsons 
– of voortkomen uit een omslag: het Hauptstadt Berlin project en het 
Robin Hood Gardens project. Te beginnen met het laatste, het Robin 
Hood Gardens project heeft zijn oorsprong in het welbekende Golden 
Lane voorstel voor de binnenstad van Londen. De Smithsons zien hier 
de omliggende wegen als verkeersaders voor het motorverkeer, maar 
bieden tevens een alternatieve straat aan voor het sociale netwerk. Deze 
ader isoleert zich niet alleen door middel van de ontoegankelijkheid voor 
het motorverkeer, maar ook door een situatie te creëren die het mogelijk 
maakt deze sociale interactie, als actie, uit te voeren; ze creëren een stille 
zone door de twee woonblokken als geluidsschermen op te trekken langs 
de rooilijn van het kavel. Het tweede project – Hauptstadt Berlin – is 
een voorbeeld vanwege de stedenbouwkundige aard van het systeem. 
De Smithsons plaatsten twee verschillende systemen boven elkaar in de 
gebombardeerde stad Berlijn. Het onderste systeem is een functioneel 
wegennet voor het motorverkeer, terwijl, strikt gescheiden hiervan, het 
systeem erboven geschikt is voor de voetganger en eventueel de fietser. De 
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Smithsons geven met deze strikte scheiding van systemen de straat weer 
terug aan de mensen  – als domein voor sociale interactie.

Dezelfde aard komt terug in de definiëring van de ruimte; het interval. 
Dit valt te zien als een middel waarmee deze scheiding bewerkstelligd 
wordt. Dit middel is te zien sinds de reis die ze naar de Verenigde Staten 
hebben gemaakt ten einde van de jaren vijftig. De Smithsons gebruikten 
ruimte, zonder volledig afgebakend te worden; space.30 Gezien de tijd van 
de reis naar de Verenigde Staten, is het niet vreemd dat het interval niet 
aan het licht komt in het Golden Lane project. Het interval is 
daarentegen zeer evident in het voorstel voor het Economist complex. In 
dit plan zijn de gebouwen als paviljoens gesitueerd in de open onbepaalde 
verhoogde en autovrije looproute. Ook wordt de stille collectieve ruimte 
van Robin Hood Gardens bepaald door de twee volumes die de leegte 
afbakenen aan twee zijden. Wat de projecten kenmerken zijn de grote, 
onbepaalde, leegtes tussen de gebouwde volumes. Ze sluiten aan op het 
stedelijk weefsel, echter wordt er een plek gecreëerd die zich afzijdig 
houdt van de rest van de stad. Het is dus een ander middel dan de 
verhoogde galerijen, maar dient hetzelfde doel; het afzijdig houden van 
de dwangmatigheid van de stad. 

Tot nu toe lijkt alles nog geworteld in de scale of association-diagram. 
Waarbij een pragmatische scheiding gemaakt wordt tussen de nodige 
fysieke mobiliteit en de sociale mobiliteit. Alles is strikt gescheiden 
en afgebakend volgens bepaalde grenzen. Dit spel lijkt zich ook door 
te zetten in het voorzien van de toekomstige behoeftes; growth and 
change. Door elk onderdeel van het plan een specifieke plek te geven 
en hier voldoende ruimte omheen te laten, kunnen de gebouwen zich 
aanpassen aan de toekomstige veranderingen. Dit kan in de vorm van 
een overgedimensioneerde leidingschacht, tot aan het weids opzetten van 
de gebouwen door de stad. Bijvoorbeeld het Hauptstadt Berlin project, 
waar deze uitwaaierende beweging voortgezet kan worden wanneer 
de toekomstige ontwikkelingen dit vragen. in beide gevallen hebben 
de gebouwen en elementen voldoende ruimte om aan te passen op de 
nieuwe wetmatigheden.

Geconcludeerd kan worden dat de Smithsons niet eens zo heel erg 
ver verwijderd zijn van de technocratische aard van het CIAM. Een 
deel van de kritiek die ze gaven op het CIAM was ook gebaseerd op 
de organisatiestructuur waarbij de jongere generatie – tot wie ze zelf 

30.  “Het Nederlandse 
woord ruimte is etymologisch 
gezien verwant met het 
Duitse Raum, dat weer is 
afgeleid van het Teutoonse 
woord Ruun. In tegenstelling 
tot de woorden space, espace, 
spazio, die zijn afgeleid van 
het Latijnse Spatium, heeft 
het woord Raum evenals het 
Engelse room een dubbele 
betekenis: het is zowel 
hetgeen wordt omhuld als 
de omhulling zelf. Dit is bij 
space, espace en spazio niet 
het geval. Hier gaat het in 
principe om een leegte, die 
kan worden begrensd.” Uit: 
Risselada, Tussenruimte, 
1999:47
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behoorden – meer inbreng had over de te volgen koers. Deel van deze 
gewenste koerswijziging was het streven naar een nieuw analysemodel 
dat ter vervanging diende voor Le Corbusier’s athens charter. Daar waar 
het bestaande model de facetten van het stedelijk leven wilde vatten in 
wonen, werken, verkeer en recreatie, zochten de Smithsons naar een 
meer humane analysemethode die tevens de lokale aspecten meenamen. 
De scale of association-diagram, gebaseerd op het ecologische model 
van Sir Patrick Geddes, bood de uitkomst. Hierbij werd het landschap 
geanalyseerd met haar categorieën en de rol die elke entiteit in het geheel 
speelde onderzocht. 

Het gevolg was echter dat de Smithsons zich afkeerden van de context. 
Hoewel dit enigszins contradictoir lijkt met de energie die ze stopten 
in het onderzoeken van het bestaande weefsel en de geografische positie 
ervan, concludeerden ze vaak dat er een luwte dient te ontstaan. Een 
luwte die de drukte van de verkeersaders van de stad achter haar laat – 
isoleert als het ware – en zo door een introvert gebaar een eigen ‘plek’ 
creëert. Deze plek fungeerde als een klein deel van de stad die wél aan de 
noden van de mensen kon voldoen. 

De Smithsons: Tussen het technocratische en humanisme

Gedurende dit onderzoek bekroop mij constant de vraag of het 
gehanteerde model, die de Smithsons en zijn collega’s van MARS 
hanteerden, nog steeds in staat is de complexiteit van het stedelijk leven 
te vatten. Bij de Smithsons lijkt het natuurlijke model, dat de correlatie 
onderzoekt tussen de geografische context en de sociale consequenties, 
plaats te maken voor een hierop gebaseerd kunstmatig model. Dit 
resulteerde uiteindelijk in een doorontwikkeld CIAM-model. Hoewel er 
wél naar de context gekeken wordt en de mogelijkheden tot de sociale 
interactie, delft het eerste het onderspit ten behoeve van de sociale 
interactie; de gebouwen isoleren zich van de context. Het lijkt iets 
humaner, maar hoe humaan is het om mensen te dwingen tot één plek in 
het gebouw waar de interactie kan plaats vinden en al het andere als een 
voor de mens geïsoleerd systeem te zien?31

Het verkeerssysteem is strikt gescheiden van het menselijk systeem, als 
een soort niemandsland; de weg is een machine en de auto een cocon. 
Is het niet interessanter, of humaner, om de reis van A naar B dezelfde 
interactieve mogelijkheden te geven? Hierbij bedoel ik het creëren van 

31.  William Curtis zei 
hierover eerder: “While 
the intention of the Team 
X generation was to 
>humanize< technology, the 
actual architectural results 
were open to the criticism 
that they were too abstract 
– that to the man in the 
street, the manipulations 
of structure and plan were 
simply a more complex 
version of a basically 
alienating, modern way of 
building.” Uit: Bosman, 
2005:249
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een reis die – om de woorden van de hierna te bespreken Aldo van Eyck 
te gebruiken – uit een reeks van plekken bestaat, waar men elke keer 
verwelkomd wordt. Met andere woorden, is het niet mogelijk om beide 
mobiliteitsvraagstukken op te vangen in één model, in één architectuur 
waarin zowel fysieke mobiliteit – het doorlopen van A naar B – als sociale 
mobiliteit simultaan aanwezig kunnen zijn?

Zoals gezegd levert de Nederlandse collega, Aldo van Eyck, een ander 
antwoord op deze vragen. Van Eyck benaderde de tussenruimte totaal 
anders, hij zag de doorstep philosophy zoals deze in Aix-en-Provence 
geïntroduceerd werd, als een metafoor voor een veel bredere overgang. 
Hij zag het als een mediërende zone tussen twee entiteiten, terwijl de 
Smithsons een dichotoom model nastreefden.
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Aldo van Eycks ‘gestalte van het tussen’

figuur 1.15

Kleurenschema voor de 

Algemene Rekenkamer
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In tegenstelling tot het werk van Peter en Alison Smithson is er bij Aldo 
van Eyck een directe overeenkomst tussen vele projecten te vinden. Naast 
de obsessieve aandacht voor het detail, de verscheidenheid aan kleuren 
en geometrische structuren, zijn er nog meer terugkerende thema’s te 
vinden in zijn werk. De tussenruimtes zijn hier een goed voorbeeld van, 
ze maken deel uit van één van de eerste thema’s die Van Eyck propageerde 
in het naoorlogse architectuurdiscours. 

In vurig geschreven of gesproken pleidooien vulde Van Eyck het 
architectuurdiscours aan met begrippen als identiteit, reciprociteit, 
tweelingfenomenen, configuratie, contravorm en place and occasion. Van 
Eyck vond het podium voor zijn gedachtegoed in eerste instantie binnen 
de congressen van het CIAM. Later vond hij ook een podium binnen 
Team 10 en het architectuurblad Forum, waar Van Eyck het 
redactielidmaatschap bekleedde tussen 1950 en 1963.32

Gedurende de CIAM-bijeenkomsten nam Van Eyck een belangrijke 
positie in binnen de jongere generatie architecten die zich verzette tegen 
de technocratische opzet van het CIAM. Aldo van Eyck stond aan de 
bakermat van het latere Team 10, dat al voor zijn officiële start interne 

32.  Vrij naar: Strauven, 
Relativiteit en Verbeelding, 
1994:9-11
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wrijvingen vertoonde. Er ontstond een turbulente relatie tussen Van Eyck 
en de Smithsons. Er ontstond onenigheid over de uit te nodigen lezers 
en deelnemers, maar ook over de koers die het jonge Team 10 diende te 
voeren als het zijn bestaansrecht zou willen behouden. 

Waar de Smithsons binnen deze koersbepaling bleven vasthouden aan 
hun interpretatie van Sir Patrick Geddes’ valley section zocht Van Eyck, 
gesteund door zijn Nederlandse collega Jaap Bakema, naar een aanvulling 
op de grammatica van Team 10. Concepten die uit deze zoektocht 
voortkwamen waren: growth and change, the aesthetics of number en the 
greater reality of the doorstep. Dit onderzoek zal zich richten op dat laatste 
aspect – the greater reality of the doorstep – en beschrijven hoe Van Eyck de 
doorstep transformeerde tot een totalitaire, bijna holistische, benadering 
van de architectuur.

De transformatie van de doorstep

Indien we de drempel beschouwen als een overgang van de privé- en het 
publieke domein, lijkt er in het eerste opzicht nog weinig discrepantie 
te ontstaan tussen de definitie van de Smithsons en die van Aldo van 
Eyck. Het tegendeel is echter waar; de drempel vormde bij de Smithsons 
een harde overgang, terwijl de drempel voor Van Eyck een mediërende 
zone representeerde waar relaties gelegd worden tussen beide ruimtes. 
Voor ik hier verder over uitweidt tracht ik een overzicht te geven over het 
ontstaan van de doorstep, die Van Eyck later uitbreidde tot ‘de gestalte van 
het tussen’.

De vroege leden van Team 10 raakten geboeid door de doorstep 
philosophy, zoals deze aan het licht kwam door de Smithsons in CIAM 
IX in Aix-en-Provence. Een voorbeeld hiervan is het streets-in-the-air 
concept van de Smithsons, waar de overgang van privé naar openbaar 
bewerkstelligd wordt door middel van een verbrede galerij. Van Eyck 
interpreteerde de doorstep breder dan zijn Britse collega’s, tot the greater 
reality of the doorstep:

What is a door? A flat surface with hinges and a lock, 
constituting a hard terrifying borderline? When you pass through a 
door like that are you not divided? Split into two – perhaps you no 
longer notice! Just think of it: a rectangle two inches thick and six 
feet high! What hair-raising poverty – a guillotine is kinder! Is that 
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the reality of a door? – Well, perhaps the greater reality of a door is 
the localized setting for a wonderful human gesture: conscious entry 
and departure. That’s what a door is, something that frames your 
coming and going, for it’s a vital experience not only for those that 
do so, but alsof or those encountered or left behind.33

The greater reality of the doorstep maakte deel uit van de interne discussies 
over de koers van Team 10. Zowel Van Eyck als zijn collega Jaap Bakema 
probeerden the greater reality of the doorstep en the aesthetics of number 
herhaaldelijk te implementeren in het gedachtengoed (noem het de 
strategie) van Team 10.34 Als reactie op het voorstel van de Smithsons 
over de kaders voor het tiende CIAM-congres, deed Van Eyck in een 
brief uit oktober 1954 een van zijn vele pogingen om de the greater reality 
of the doorstep ingang te doen vinden in het architectuurdiscours binnen 
Team 10:

“The new human habitat should reflect and stimulate the 
primary contact between man and man, between man and thing – 
what we call ‘the greater reality of the doorstep’. We should manifest 
in architectural terms our desire to overcome the curbing polarities 
from which we are still suffering:

individual-collective;

physical-spiritual;

internal-external;

part-whole;

permanence-change;

The time has come to recognise them as duo-phenomena.”35

De term duo-phenomena, die Van Eyck in de laatste regel van 
voorgenoemd citaat gebruikt, vormt het fundament voor Van Eyck’s 
theorie. Het impliceert niet alleen dat alles aan elkaar gerelateerd is – 
relativiteit – maar dat de relatie ertussen net zo belangrijk is als de 
entiteiten zelf en tevens wederkerig zijn. Deze wederkerige relatie is het 
theoretische ‘tussen’ van Aldo van Eyck.36

33.  Eyck, The Child, the 
City and the Artist, 2008:62

34.  Vrij naar: Risselada & 
Heuvel, 2005:44

35.  Eyck, Writings, 
2008:191-192

36.  Vrij naar: Lammers, 
2012:45
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Van Eycks ‘tweelingfenomenen’, zoals hij de duofenomenen later zou 
noemen,37 vormen samen met ‘de gestalte van het tussen’ en het meer 
filosofische ‘interiorisatie’ de ruggengraat van Van Eycks theorieën die hij 
in The Child the City and the Artist uiteenzet. Het concept 
‘tweelingfenomenen’ speelt een ontologische rol; het concept heeft 
betrekking tot het zijn van een entiteit in relatie tot andere entiteiten. 
‘De gestalte van het tussen’ kan gezien worden als een ruimtelijke 
equivalent van de ‘tweelingfenomenen’, waarbij de relativiteit in zowel 
mentale als fysieke ruimte een belangrijke rol speelt. Het 
epistemologische ‘interiorisatie’ is een concept dat betrekking heeft op de 
wijze waarop de omgeving ervaren wordt.38

Het epistemologische ‘interiorisatie’ zal in dit onderzoek niet de meest 
prominente rol verkrijgen. Dit zou namelijk het domein van de filosofie 
betreden, dat niet mijn bedoeling is; ik zoek naar de fysieke aspecten 
die de tussenruimtes van Van Eyck typeren. Om deze fysieke aspecten 
te onderzoeken zal er een inleiding gegeven worden over Van Eycks 
tweelingfenomenen alvorens Van Eycks ‘gestalte van het tussen’ uitgelegd 
kan worden. De tweelingfenomenen zijn nauw verwant aan de ‘gestalte 
van het tussen’, die – zoals gezegd – de ruimtelijke equivalent zijn van de 
tweelingfenomenen. 

Tweelingfenomenen

Met zijn tweelingfenomenen ontwikkelde Van Eyck zijn eigen 
architectonische grammatica, waarmee hij afweek van de definitie van de 
doorstep van de Smithsons. Van Eyck gebruikte de term ‘duofenomenen’ 
voor het eerst in een brief aan Giedion in 1950, de term verscheen het 
laatst, in deze letterlijke vorm, uit zijn handen in de publicatie van ‘The 
Medicine of Reciprocity’ in Forum, in april-mei 1961;39 Aldo van Eyck 
verving de term ‘duofenomenen’ voor ‘tweelingfenomenen’.

Het concept ‘tweelingfenomenen’ is een belangrijk concept in de theorie 
van Van Eyck; het impliceert namelijk dat verschillende entiteiten niet 
alleen relatief zijn, maar dat deze relatie wederkerig is. Indien deze relatie 
niet wederkerig is, vervalt de betekenis van de afgezonderde entiteiten: er 
is geen individu zonder het collectief, er is geen deel zonder het geheel, er 
is geen binnen zonder buiten, et cetera.40 

Met het gebruik van dit holistische begrip leverde Van Eyck ook kritiek 

37.  Van Eyck vervangt 
‘duofenomenen’ voor 
‘tweelingfenomenen vanwege 
de mogelijke verwarring met 
het dualisme. De betekenis 
blijft hetzelfde Uit: Ligtelijn, 
Aldo van Eyck - Werken, 
1999:89

38.  Vrij naar: Lammers, 
2012:45

39.  Vrij naar: Eyck, 
Writings, 2008:709

40.  Ik moet aan de quote 
van Kahn denken als 
duofenomeen goed/slecht, 
als entiteiten die relatief 
aan elkaar zijn: “a building 
should have bad spaces as 
well as good spaces.” Uit: 
Venturi, 1977:82
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op het CIAM die met zijn analytische structuur de verschillende 
entiteiten scheidde, waardoor ze vanuit de relativiteit betekenisloos 
werden. Zo zijn, aldus Van Eyck, wonen, werken, verkeer en recreatie, 
inherent aan elkaar verbonden. Van Eyck stelde dat hij hiermee bouwt op 
de fundamenten die toentertijd net waren gebouwd; onder andere 
Einstein, Schönberg,41 Klee en Cézanne hadden aangetoond dat alles zich 
tot elkaar verhoudt. Van Eyck heeft een punt dat de genoemde namen 
een relatie hebben met de relativiteit: Einstein ontdekte dat ruimte en 
tijd niet als gescheiden entiteiten te zien zijn evenals massa en energie, 
maar inherent aan elkaar verbonden zijn. Ook Cézanne’s vele schilderijen 
van Mont Sainte-Victoire, van begin vorige eeuw, zijn een poging de 
waarneming van de berg te koppelen aan zijn zijn: het zijn Cézanne’s 
schilderijen van de berg, dus relatief gezien de berg zoals Cézanne hem 
ziet en vertaalt in een schilderij.42 Het is van belang om te weten dat –
bijvoorbeeld – de relativiteitsleer van Einstein niet gelijk staat aan de 
tweelingfenomenen van Van Eyck. Met zijn Tweelingfenomenen strekt 
Van Eyck de relativiteit niet alleen tot elke mogelijke relatie, maar ook 
dat deze relatie wederkerig is. Naast dat de tweelingfenomenen in zich 
zelf wederkerig zijn, maken ze deel uit van een netwerk waarin zij ook 
wederkerig gelinkt zijn:

I think it is true to say that twin phenomena are as inseparebly 
linked as the twin aspects that belong to each of them are 
inseparably linked. As soon as you are concerned with one of them, 
you’ll discover yourself concerned with all of them.43

Hoewel de tweelingfenomenen simultaan aanwezig zijn, stelt Van Eyck 
niet dat ze verenigd dienen te worden in een eenheid. Ze dienen evenmin 
opgelost te worden, in tegendeel, ze dienen simultaan aanwezig te zijn 
waardoor er een ambivalent geheel ontstaat.

Van drempel naar de ‘gestalte van het tussen’

My continual concern with relativity (the in-between realm is 
a kind of personal translation) should be attributed to the way it 
discloses the malignant artificiality of polarities enshrined as 
absolutes, also to the way it renders subjective and emotionally 
valuable, though not in weights and measures, what was hitherto 
abstract.44

41.  Waar hij later zijn 
dodecafonie aan ontleent 
in het kleurenschema van 
het Hubertushuis. Vrij naar: 
Strauven, Aldo van Eyck - 
Relativiteit en verbeelding, 
1994:588

42.  Vrij naar: Merleau-
Ponty, 2011:75

43.  Eyck, The Child, the 
City and the Artist, 2008:70

44.  Ibid. 91
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Waar doorstep van de Smithsons niet meer impliceerde dan de overgang 
van het privédomein naar het publieke domein, de plek tussen het 
huis en de straat, transformeerde Van Eyck de definitie van de doorstep 
aanzienlijk. Van Eyck zag het niet slechts als een harde overgang, tussen 
twee entiteiten, maar als een nieuw gebied waarin de omliggende 
entiteiten met elkaar tot verzoening komen. De doorstep werd voor Van 
Eyck de ruimtelijke equivalent van de tweelingfenomenen:

There is one more thing that has been growing in my mind 
since the Smithsons uttered the word ‘doorstep’ at Aix. It hasn’t left 
me ever since. I have been mulling over it, expanding the meaning 
as far as I could strech it. I have even gone so far as to identify it as 
a symbol with what architecture means as such and should 
accomplish. To establish the ‘inbetween’ is to reconcile conflicting 
polarities. Provide the place where they can interchange and you 
re-establish the original dual phenomena. I called this ‘la plus 
grande réalité du seuil’ in Dubrovnic. Martin Buber calls it ‘das 
Gestalt gewordene Zwischen’.45

Van Eyck rekte het begrip ‘drempel’ op met de definitie van de 
godsdienstfilosoof Martin Buber (1878-1965); das Zwischen. In het boek 
Das Problem des Menschen stelt Buber dat de relatie tussen verschillende 
individuen, werkelijk tussen hen tot stand komen en dat het zijn van een 
mens gelegen is in de ontmoeting met anderen.46 In dit boek wordt 
betoogd dat de concepten individualisme en collectivisme onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn, op een wijze die erg overeenkomt met Van 
Eycks onscheidbare tweelingfenomenen. Hoe goed ik ook gepoogd heb 
de transformatie van de doorstep naar de ‘gestalte van het tussen’ door de 
implementatie van Martin Bubers das Gestalt gewordene Zwischen te 
beschrijven en te verkorten is Van Eycks uitleg niet te overtreffen:

It was Martin Buber who said that individualism implies part 
of man whilst collectivism implies man as a part. That’s what he 
said, and he’s up against the splitting of a twin phenomenon that 
cannot be split. To follow Buber further: individualism sees man 
only in relation to himself, whilst collectivism fails to see man at 
all. That, I think, is incredibly true! For what is related only to 
itself or isn’t related at all confounds relativity and freezes into an 
abstract absolute. 
Both Conceptions, Buber says, grew out of the same human 

45.  Eyck, Writings, 
2008:204

46.  “Die fundamentale 
Tatsache der menslichen 
Existenz ist der Mensch mit 
dem Menschen. Es wurzelt 
daarin, dass ein wesen ein 
anderes als anderes, als diese 
bestimmte andere Wesen 
meint, um mit ihm in einer 
beiden gemeinsamen, aber 
über die Eigenbereiche beider 
hinausgreifender Sphäre zu 
kommunizieren. Diese Sphäre, 
mit der Existenz des Menschen 
als Menschen gesetzt, aber 
begrifflich noch unerfasst, 
nenne ich die «Sphäre des 
Zwischen». Sie ist eine 
Urkategorie der menslichen 
Wirklichkeit. Von hier wird 
das echte Dritte ausgehen 
müssen.” Uit: Strauven, 
Relativiteit en Verbeelding, 
1994:359
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situation – both lead to frustration, isolation and despair. Neither 
one nor the other can pave the way that leads to the totality of 
man, for only between real people can there be anything like real 
association. He means, of course, that the totality of man (implying 
real people) lies beyond the cold abstraction of either individualism 
or collectivism but requires both in another (real) dimension. Since 
both are equally abstract and hence equally unreal, both, to use his 
words again, are incapable of clearing the track between one man 
and another man, for the fundamental reality of man is one man 
and another man – man and his fellow men. 
Modern individualism is an imaginary structure – this is why it 
fails. Collectivism is the final barrier man has thrown up against 
himself as a substitute. There is only one reality between real 
persons – what Buber calls ‘the real third’. To use his words, 
interpreting them at the same time: the real third is no makeshift, 
but the real bearer of all that passes between real persons (no 
reconciliation between false alternatives, in my terms, no arbitrary 
bridge between the conflicting halves of an arbitrarily split between 
phenomenon). The real third is no new subterfuge because these 
false alternatives have failed. I should like to make it clear. Though 
it is of course implied in Buber’s concept of the real third, that 
individualism and collectivism cannot be reconciled as abstractions 
or absolutes since only what is real can shake hands and acquire 
ambivalent meaning – it needs real hands to really shake hands. 
The real third is a real dialogue, a real embrace, a real duel 
between real people.  
Buber then goes on to state – and this is his crucial point – that the 
real third is not something that happens to one person or another 
person separately and a neutral world containing all things, but 
something that happens between both in a dimension only 
accessible to both. The in-between acquiring form. ‘On the other 
side of the subjective, on this side of the objective, on the narrow 
borderline where I and you meet lies the in-between realm.’47

Door het verbreden van de doorstep met het Zwischen van Buber, 
beschouwde Van Eyck de doorstep als een metafoor voor het gebied waar 
twee conflicterende polariteiten tot verzoening komen, omdat ze niet 
zonder elkaar kunnen bestaan; ‘De gestalte van het tussen’. 

47.  Eyck, The Child, the 
City and the Artist, 2008:54
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In ‘A Home for Twin Phenomena’48 illustreert Van Eyck deze abstracte 
notie van de ‘gestalte van het tussen’ door middel van twee foto’s uit 
Djenné in Mali, waar Van Eyck in 1960 naar toe was gereisd. Deze 
afbeelding laat een lokaal huis zien dat door een biomorfe uitbouw de 
openbare ruimte binnendringt – in directe zin kan het al beschouwd 
worden als een uitgestelde doorstep.  Deze uitbouw biedt plaats voor de 
ingang, die nog weer een extra gebied heeft; een halfrond walletje van 
aarde. Dat het privé gebied overloopt op de openbare ruimte, of beter, 
dat het privé gebied als ook de openbare ruimte simultaan aanwezig zijn 
binnen deze situatie laat de afbeelding zien aan de hand van een jongetje 
dat op een walletje de koran zit te lezen. Samen met de kalebas, die er ligt 
te drogen, draagt het eraan bij dat de privé sfeer aanwezig is binnen het 
publieke domein. Deze simultane aanwezigheid, deze overgang, van deze 
polaire entiteiten is de belichaming van het ‘tussen’ van Van Eyck. 

Van Eyck zag een podium voor zijn theorieën en thema’s bij het 
architectuurtijdschrift Forum, waar hij redactielid werd. Het thema van 
het eerste jaargang werd in feite gedomineerd door van Eycks eerste 
thema; ‘de gestalte van het tussen’. In het tweede nummer kwam 
uiteindelijk het ‘tussen’ ter sprake. Tijdens het persklaar maken van de 
Forum-uitgave ‘Het verhaal van een andere gedachte’49 trof hem een 
ziekte waardoor hij Joop Hardy en Herman Hertzberger verzocht zijn 
ideeën onder woorden te brengen.50 In de Forum-uitgave ‘Drempel en 
ontmoeting’ levert Hardy een zeer humanistische benadering van ‘de 
andere gedachte’. Achteraf kon het niet de volledige goedkeuring van Van 
Eyck verkrijgen. Hertzberger en Hardy presenteerde het als ‘het verhaal 
van een menselijke en menswaardige architectuur.’51 Ze gebruikten 
daarbij termen zoals mens, medemens, menswaardig, en ontmoeting en 
de foto’s van een zoenend paar. Van Eyck vond het gebruik van de 
voorgenoemde termen te voortvarend en keurde tevens de ‘te erotische’ 
afbeeldingen af.  Dit belette Van Eyck niet om nog een nummer met 
Hardy te vervaardigen. De dappere poging om de invloed van de 
kosmische cycli te beschrijven in een nieuw nummer – waarin cycli zoals 
winter-zomer, dag-nacht, regen-zon, hitte-koude, begin-einde en 

48.  Eyck, The Child, the 
City and the Artist, 2008:58

49.  Forum 7/1959

50.  Vrij naar: Strauven, 
Relativiteit en Verbeelding, 
1994:358-359

51.  Ibid. p.359

figuur 1.16

Een jongen voor zijn huis 

in Djenné in  Mali. 



71

jeugd-ouderdom behandeld werden – strandde in een impasse, waardoor 
er slechts één van de beoogde cycli behandeld werd: het ‘dag en nacht’-
nummer. Maar ook deze gang van zaken leidde niet tot divergerende 
paden in de loopbaan van beiden, in tegendeel, het leidde uiteindelijk tot 
het gezamenlijke ‘deur en raam’-nummer waarin de ‘drempel’ verder 
uitgediept werd.

In het ‘deur en raam’-nummer propageerde van Eyck zijn ‘gestalte van het 
tussen’ op een geheel andere wijze dan daarvoor binnen de Forum-
redactie. In dit nummer benaderde Van Eyck de ‘gestalte van het tussen’ 
vanuit zijn epistemologische interiorisatie, hij vult het aan met onder 
andere de notie ‘gemoed’. In deze uiteenzetting stelde hij dat een gebouw 
‘de bouwspiegel van de menselijke natuur’ dient te belichamen, ‘op dat 
de mens zich ook hierin herkennen kan’.52 In de Engelse vertaling van het 
artikel There is a garden in her face – naar het gelijknamige gedicht van 
Thomas Campion (1537-1619) – legde hij dit uit, waardoor Van Eycks 
definitie van architectuur als ‘built homecoming’ impliciet aan het licht 
kwam: Architectuur en stedenbouw diende niet meer dan een reeks van 
‘plekken’ te zijn waar de mens telkens weer verwelkomd diende te 
worden.53

… maak van iedere deur een groet 
en van ieder raam een gelaat 
(met ieder een warm ‘inzicht’ en een goed ‘vooruitzicht’.)… 54

De architectonische elementen – raam, deur et cetera – vormen het gelaat 
van een gebouw, de ramen vormen ogen waarmee men van binnen naar 
buiten kan kijken en vice versa. Zo diende – in een poging dit uit te 
leggen – de deur een groet te zijn, een plek. Geen scheiding tussen twee 
werelden, maar een gebied waar beide werelden simultaan aanwezig zijn. 
Zo kan een deur een plek zijn waar mensen begroet worden, een ingang, 
maar ook een plek waar afscheid genomen kan worden, een uitgang. Een 
raam kan het interieur laten zien, een inkijk, maar ook de buitenwereld 
laten zien, een uitkijk. Van Eyck rekt hier de definitie van doorstep niet 
alleen op tot de relatie tussen twee gebieden, maar maakt het tot een 
metafoor voor vrijwel elk ‘tussen’ dat er te vinden is:

A houselike city and a citylike house should, I think, be 
thought of as a configuration of intermediary places clearly defined. 
This does not imply continual transition or endless postponement 

52.  Relativiteit en 
Verbeelding, 1994:361

53.  Vrij naar: Ibid. pp. 
361-364

54.  Relativiteit en 
Verbeelding, 1994:364
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with respect to place and occasion. On the contrary, it implies a 
break away from the contemporary concept (call it sickness) of 
spatial continuity and the tendency to erase every articulation 
between spaces, i.e. between outside and inside, between one space 
and another. Instead I suggest articulation of transition by means 
of defined in-between places which induce simultaneous awareness 
of what is significant on either side. An in-between place in this 
sense provides the common ground where conflicting polarities can 
again become twin phenomena. For thirty years architecture – not 
to mention urbanism – has been providing outside for man even 
inside (aggravating the conflict by attempting to eliminate the 
essential difference). Architecture (sic urbanism) implies the 
creation of ‘interior’ both outside and inside, for ‘exterior’ is that 
which precedes man-made environment; that which is counteracted 
by it; that which is persuaded to become commensurate by being 
interiorized.55 

55.  Eyck, The Child, the 
City and the Artist, 2008:63
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Het Burgerweeshuis (1955-1960)

‘De gestalte van het tussen’ manifesteert zich in het werk van Aldo 
van Eyck op verschillende manieren en in een brede reeks projecten. 
In scholen, woningen, kantoren, opvanghuizen, kerken, maar ook in 
steden, manifesteert het ‘tussen’ zich in de vorm van een vernuftige 
schakeling van ruimtes, kleuren en details. Dit gebeurde voor het 
eerst in Nagele, waar Van Eyck tezamen met ‘de 8 en opbouw’, de 
Nederlandse CIAM-afdeling, een plan realiseerde voor een dorp in de 
drooggelegde Noordoostpolder. Naast dat Van Eycks voorstellen voor de 
stedenbouwkundige opzet een aaneenschakeling van ‘tussen’ bevat, zijn 
hierin ook drie scholen gerealiseerd vanuit hetzelfde principe waardoor 
er een gefaseerde wederkerige overgang ontstaat van plek naar plek. Tot 
volle glorie kwam Van Eycks ‘gestalte van het tussen’ in het project waar 
Van Eyck in 1955  opdracht voor kreeg: Het Burgerweeshuis.

Frans van Meurs, oud-wethouder van de gemeente Amsterdam en tevens 
directeur van het toenmalige burgerweeshuis aan de Sint-Luciënsteeg, gaf 
Aldo van Eyck de opdracht om een nieuw weeshuis te bouwen. In een 
poëtische omschrijving stelde Van Meurs dat het nieuwe weeshuis een 
‘vriendelijk huis’ diende te zijn. Het diende een huis te zijn waar kinderen 

figuur 1.18
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voor kortere of langere tijd konden verblijven en het gemis van het 
ouderlijk huis werd vergoed.56 Het Burgerweeshuis vormt een synthese 
van zijn ideeën. Zijn tweelingfenomenen zijn onmiskenbaar aanwezig in 
het gebouwde werk, maar ook in een geschreven stuk ter illustratie van 
zijn ontwerp ‘De milde raderen van de reciprociteit’57 dat Van Eyck later 
uitbreidde in het Engelstalige stuk ‘The Medicine of Reciprocity 
Tentatively Illustrated’.

Indien men vandaag de dag in Amsterdam langs het IJsbaanpad loopt 
waar het – voormalige – burgerweeshuis gesitueerd is, doemen de vele 
daken geleidelijk op. Als een nederzetting, die Van Eyck gedurende zijn 
reis door Afrika in grote getalen moet hebben gezien, verschuiven deze 
biomorf gevormde daken ten opzichte van elkaar.58 De gesloten 
Noordzijde opent59 zich naar het publieke domein door de haakvormige 
positionering van de administratieve vleugel. Door deze positionering 
van de administratieve vleugel is het publieke domein simultaan voorzien 
van een semi-openbare ruimte. De vleugel articuleert tevens een 
rechthoekige binnenplaats, die op haar beurt opgedeeld is in kleinere 
plekken. Een groot volume met hierin de woonvertrekken voor het 
personeel, een subtiele verlaging in het bestratingspatroon en een 
zitcirkel, die extra gearticuleerd wordt door een tweetal stalen sculpturen, 
markeren een reeks plekken binnen het grotere plein. Het plein biedt 
ontsluiting voor de personeelsfuncties, als ook de dienstvleugel, waarin de 
keuken en wasserette gesitueerd zijn. Uiteindelijk biedt het plein, via een 
intricaat gangensysteem, toegang tot de verblijfsvertrekken.

56.  Vrij naar: Strauven, 
Relativiteit en Verbeelding, 
1994:289

57.  In deze tekst vervangt 
Aldo van Eyck, voor het eerst 
de term ‘duofenomeen’ voor 
‘tweelingfenomeen’, om de 
suggestie van dualisme te 
vermijden. Uit: Ligtelijn, 
Aldo van Eyck - Werken, 
1999:89

58.  De veelheid aan daken 
vormen een eenheid in het 
gebouw. De belichaming van 
het duofenomeen veelheid-
eenheid

59.  Duofenomeen: open-
gesloten

figuur 1.19
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Eenmaal binnengekomen60 via de twee a-centrisch geplaatste 
toegangsdeuren zet Van Eyck het spel van gearticuleerde tussengebieden 
voort zonder het voorgaande te vergeten. Er is namelijk niet alleen een 
visuele relatie met het voorplein – via de grote glazen puien die een 
panoramisch overzicht leveren over het plein –, ook de materialiteit van 
vloer en wand in het in het interieur verschilt namelijk van het plein. De 
betontegels, de betonnen architraven die de betonnen gewelfde 
dakvormen dragen, en het metselwerk, suggereren een buitenruimte 
terwijl men binnen is; het zijn binnenstraten. 

Er lijken hier serieuze paralellen te ontstaan tussen de binnenstraat van 
Aldo van Eyck, en de functie van de Smithsons’ streets-in-the-air. Hoewel 
laatste een verhoogde straat impliceert, is er een overlap in de associaties 
die gelegd worden indien men de straten betreedt. Beiden laten zich 
associëren met een buitenruimte, met een werkelijke straat, waarin sociale 
contacten gelegd kunnen worden en het toneel kunnen zijn van een 
veelheid aan tijdelijke gebeurtenissen, zoals spelende kinderen. Bij Van 
Eyck vormt deze straat echter een wederkerig medium, zoals hij die in 
‘de gestalte van het tussen’ uiteenzette, ten overstaan van de straat van de 
Smithsons – die niet meer en niet minder als straat fungeert.

Een aanwijzing voor deze wederkerige relatie is te vinden in de 
overgang van plein naar straat. Hier zou het ‘binnen’ evenwel als het 
‘buiten’ getypeerd kunnen worden vanwege de directe relatie met de 
buitenwereld. Deze relatie bewerkstelligt Van Eyck in het Burgerweeshuis 
door een directe visuele relatie via de grote open glazen puien, die binnen 
en buiten met elkaar verbinden, maar ook in de materiële afwerking en 
details. Zo zetten de bakstenen buitenmuren zich voort tussen binnen 
en buiten. Dit ruimtelijk continuüm tussen binnen en buiten wordt 
versterkt door de betonnen details, die binnen en buiten vrijwel identiek 
zijn, maar ook ’s avonds wordt de binnen-buiten-relatie onderstreept: Net 
als buiten verlicht de interne “straatverlichting” plekken en laat andere 
plekken in het duister. 

Op drie plaatsen in de binnenstraten worden de scherpe hoeken voorzien 
van een afgeschuinde hoek met een vrijstaande kolom, zodat er een 
hoek afgesneden kan worden door de spelende kinderen. Er ontstaat een 
inpandig portiek, waardoor het evengoed als een doorgang naar buiten 
kan worden gezien. Hoewel het geen werkelijk portaal is wordt er een 
visuele wederkerige relatie gelegd met buiten door de open grote pui die 

60.  Met deze typering zou 
Van Eyck het mogelijk stellig 
mee oneens zijn, vanwege 
de ambivalentie zou de 
buitenruimte evengoed als 
‘binnen’ getypeerd kunnen 
worden. Toch houd ik deze 
typering aan om verwarring 
te voorkomen.
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diametraal op het rigide grid staat van kolommen en architraven, die 
de kenmerkende koepeldaken dragen. De loggia – te zien op dezelfde 
afbeelding – doet hetzelfde, maar op andere wijze. Door het verspringen 
van de glaswand ontstaat er een buitenruimte terwijl het ritme van de 
koepeldaken wordt voortgezet; er ontstaat een ‘binnenruimte’ in de 
buitenruimte.

Dit spel tussen binnen en buiten zet zich voort tot binnen de 
verblijfseenheden, die te bereiken zijn via de twee binnenstraten die 
loodrecht op elkaar vertakken vanuit de overdekte binnenplaats. 
De breed opgezette binnenstraat meandert als het ware tussen de 
verblijfseenheden, en wordt zo visueel opgedeeld in nieuwe ‘plekken’. 
Naast dat de kenmerkende koepeldaken met de bijbehorende 
grid-structuur van architraven en kolommen de visueel begrensde 
straten opdelen, worden deze gebieden weer opgedeeld door subtiele 
verhogingen in het vloerniveau.

Het ‘tussen’ is niet alleen te vinden in deze twee binnenstraten, waar ze 
relaties aangaan met de twee groepen verblijfseenheden die volgens het 
fugatisch principe61 contrapuntisch op elkaar inhaken. Ook in de 
verblijfseenheden is deze contrapuntische compositiewijze terug te 
vinden, en vormt het een reeks plekken die door deze complexe 
compositie gerelateerd wordt aan elkaar en met de buitenwereld. Dit 
gebeurt allemaal zonder dat de plek, als ruimte, verloren gaat als een 
vloeibare substantie. In het schema dat Van Eyck opzette voor de 
verblijfseenheid voor de kinderen van vier tot zes jaar is dit principe goed 
te zien. Door een sterke omsluiting van gesloten wanden in de 
speelruimte voelt de ruimte symmetrisch en sterk centraal gericht terwijl 
deze centraliteit wordt doorbroken van het excentrisch plaatsen van 
verschillende elementen, met het cirkelvormige huisje als ‘middelpunt’. 
Van Eyck plaatste een sub-symmetrieas door de verhoogde muurtjes en 
de twee lantaarns, die op hun beurt weer verwijzen naar dezelfde 
lantaarns die buiten te vinden zijn. Hierdoor wordt de aandacht verlegd 
van het centrum; er ontstaat een derde as die diagonaal, via het 
woonvertrek, naar buiten loopt.

Het Burgerweeshuis is te groot en te complex om hier volledig te 
behandelen, in vele elementen zijn de tussenruimtes terug te vinden. In 
het Burgerweeshuis komen ook de tweelingfenomenen op complexe wijze 
terug, als een netwerk dat op complexe wijze verweven is in het gebouw. 

61.  Een fuga kenmerkt 
zich door een thema dat 
telkens herhaald wordt, 
maar nooit op identieke 
wijze. De thema’s haken 
als een harmonische reeks 
(contrapuntisch) op elkaar 
in. Ditzelfde principe zette 
Van Eyck door in zijn 
Burgerweeshuis. Volgens 
Carel Visser, die hem 
vaak bezocht, is dit niet 
vreemd: “Hij luisterde in 
die tijd trouwens veel naar 
orgelmuziek van Bach, de 
toccata’s en de fuga’s.” Uit: 
Strauven, Relativiteit en 
Verbeelding, 1994:314
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figuur 1.20
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De duofenomenen ‘centraal – decentraal’ komen bijvoorbeeld terug 
in het complexe gangenstelsel dat centraal samenkomt in de overdekte 
binnenruimte. ‘donker – licht’ door de ‘straatlantaarns’, ‘eenheid – 
verscheidenheid’ in de koepels, et cetera.  Het meest kenmerkende is de 
relatie tussen binnen en buiten. De route naar buiten geschied nooit 
direct; men zal via een overdekt tussenstuk – dat nog als binnen ervaren 
kan worden – geleidelijk naar buiten lopen. Van Eyck controleert de 
sequentie door een serie tussengebieden aaneen te schakelen en hierdoor 
de sequentie helder te articuleren. Van Eyck doet dit door zichtlijnen die 
soms afgebroken worden door een muur of kolom, maar ook door de 
plaatsing van elementen in de ruimte, zoals de lantaarns die buiten een 
zitgelegenheid markeren.

Er lijkt hier een parallel te ontstaan tussen de interval van de Smithsons 
en de laatste wijze van het articuleren van een plek van Van Eyck – het 
plaatsen van een element in de ruimte. De Smithsons plaatsen een 
krachtig gebaar in de leegte, waardoor er een interval ontstaat tussen de 
omgeving en de ingreep van de Smithsons. Van Eyck plaatste ook een 
element in de ruimte en markeert hiermee een plek. De vergelijking 
stopt hier, bij de Smithsons is de leegte simpelweg een leegte, terwijl de 
ruimte om het object in van Eycks Burgerweeshuis deel uitmaakt van de 
contrapuntische aaneenschakeling van verschillende tussengebieden; de 
plek staat nooit op zichzelf, maar altijd in relatie tot een andere plek.  

Hubertushuis (1973-1978)

Het Hubertushuis is een opvang voor een twintigtal hulpbehoevende 
ouders met een zeventigtal kinderen, dat van Eyck ontwierp in opdracht 
van de Hubertusvereniging. De Hubertusvereniging is een instelling waar 
alleenstaande moeders en hun kinderen tijdelijk kunnen worden 
opgevangen die, door de nood waarin ze verkeren, grote moeite hebben 
met de ouderlijke taken en de zorg voor hun kinderen. Vergelijkbaar met 
het burgerweeshuis, is het een sociale functie waarin mensen tijdelijk 
worden opgevangen. Net als bij het burgerweeshuis, zou het aanwijzen 
van elk ‘tussen’, een bijna ondoenlijke opgave zijn. Echter zijn er een 
aantal het vermelden waard, omdat er een parallel ontstaat tussen het 
Hubertushuis en het Burgerweeshuis. Maar er zijn ook verschillen, in het 
Hubertushuis heeft Van Eyck uiteindelijk de mogelijkheid gevonden een 
lang gekoesterd idee uit te voeren waarmee hij zijn architectonische 
grammatica uitbreidt: de volledige integratie van het kleurenspectrum.62

62.  Vrij naar: Strauven, 
Relativiteit en Verbeelding, 
1994:576-585
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Tegenover de Hollandse Schouwburg aan de Plantage Middenlaan te 
Amsterdam staat naast een negentiende-eeuws pand, een kleurrijk pand 
met een zichtbare betonnen structuur. Naast het grijze beton zijn er 
de kleuren blauw, groen, geel rood, oranje en zelfs enkele spiegels te 
vinden in de gevel. Rechts van het middelpunt van de gevel, vlak naast 
het negentiende-eeuwse pand, lijkt er een deuk in de gevel te zitten. Op 
de scheiding van oud en nieuw faciliteert de teruggezette in de gevel 
de ingang voor het Hubertushuis, dat ook wel het moederhuis wordt 
genoemd. De uitgestelde entree valt te vergelijken met de entree van het 
Burgerweeshuis – hoewel het Hubertushuis geen entree partij van die 
omvang heeft. De teruggezette gevel faciliteert niet alleen de ‘gestalte van 
het tussen’ voor de binnen-buiten relatie, integendeel, de gevel vormt het 
meest prominente tussengebied van het complex. 

De teruggelegde gevel is een aspect dat ook in het latere werk van Van 
Eyck terug te vinden is. Het is zelfs zijn ‘breekpunt’ gebleken in de 
samenwerking met Theo Bosch rondom de Faculteit der Letteren in 
Amsterdam – een project dat later behandeld zal worden. Van Eyck speelt 
vaak met de rooilijn, op een manier zoals hij gezien heeft bij Duikers 
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bioscoop: Cineac te Amsterdam. Hier ‘speelde’ Duiker met de rooilijn, 
door de entree hier iets terug van te leggen en een luifel weer over de 
rooilijn te laten steken, van Eyck noemt dit: “koorddansen op die 
rooilijn.”63 Door de teruggelegde gevel, ontstaan er erkers die het licht 
verder naar binnen dragen en een panoramisch uitzicht bieden over de 
Plantage Middenlaan, maar het levert ook een extra sequentiële stap in 
het entree gebied. Van Eyck haalt de voordelen eruit, hij speelt ermee, 
waardoor er zelfs voor de toevallige passant verrassingen ontstaan. Dit 
doet hij bijvoorbeeld door de spiegeltjes te plaatsen in de voorgevel, die 
als een ‘klein koorddansje op de rooilijn’ de Plantage Middellaan dubbel 
zo breed doen ogen door het spiegelbeeld.64

63.  Ligtelijn, Aldo van 
Eyck - Werken, 1999:189

64.  Ibid.
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Het gebouwdeel waarin de teruggelegde gevel gesitueerd is vormt, naast 
een entree, ook de schakel tussen het oude Hubertushuiscomplex en het 
nieuwe complex. Via de trap van zowel de nieuwe als de oude entree 
komen beiden aan op het portiek op de bel-etage, vanwaar men via de 
hal in het oude deel de hal in het nieuwe deel zal betreden. Het geheel in 
glas opgetrokken centrum stelt de trappen tentoon die zich ontplooien 
naar de steeds wisselende vloerniveaus tussen het oude en het nieuwe 
gebouw. Wil men in het oude gebouw van verdieping veranderen, dan 
zal men via het trappenhuis door het nieuwe centrum moeten gaan: oud 
en nieuw worden in de sequentie afgewisseld. Tussen beide gebouwen 
is er echter geen harde scheiding te vinden, het nieuwe deel loopt door 
het oude deel. Het respecteert de bestaande structuur terwijl de indeling 
wordt doorgetrokken vanuit de centrale hal. 

Vanuit deze centrale hal kan de kantine bereikt worden, via een wand die 
geleidelijk toegang biedt tot de kantine, vanwaar door de grote glazen 
puien en de geknikte gevel uitgekeken kan worden over de Plantage 
Middenlaan. Via de centrale hal zijn ook de logeerverblijven te bereiken. 
Deze biedt via een door de tussenliggende speelnissen gearticuleerde 
lange gang, toegang tot twee logeerverblijven en het verblijf voor de 
nachtleider. Ten overstaande van deze verblijven zijn de trappenhuizen 
ritmisch gearticuleerd en deze leiden naar de onderliggende 
woonvertrekken voor de kinderen, die tevens worden voorzien van 
daglicht uit de trappenhuizen. Vanuit deze woonverblijven, waarin het 
interieur als een kleurrijk meubel de ruimtes bepaalt, is de buitenruimte 
te bereiken via een tussengebied van vier meter. De nisjes, die de ritmisch 
gearticuleerde trappenhuizen op de bel-etage creëren, bieden ook toegang 
tot het dakterras. Deze geeft via een elegante trap weer toegang tot de 
buitenruimte binnen het Amsterdamse bouwblok. 

Deze buitenruimte is kenmerkend voor Van Eyck, hij maakt van de 
binnenkant van het bouwblok een ruimte, die evengoed een voorzijde 
zou kunnen zijn. Van Eyck lijkt een van zijn vroege aanzetten te leveren 
aan een soort gesocialiseerd bouwblok, zoals hij dit later verder zou 
ontwikkelen.65 In het Hubertushuis laat Van Eyck op dit binnen-gebied 
een netwerk van betrekkingen ontstaan waardoor de binnenkant van het 
bouwblok gesocialiseerd wordt. Dit wil zeggen, dat voor Van Eyck de 
binnenkant van het bouwblok dezelfde eigenschappen dient te hebben 
als de buitenzijde: De binnenkant van het bouwblok is eenzelfde publiek 
domein, met dezelfde sociale functie. 

65.  Van Eyck deed dit 
eerder tezamen met Theo 
Bosch in 1972, waar ze de 
woningen lieten ontsluiten 
aan de binnenkant van het 
bouwblok.
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Het netwerk van betrekkingen wordt niet in de laatste plaats 
bewerkstelligd door het kenmerkende kleurenpalet, waarmee Van Eyck 
het Hubertushuis bekleed heeft. Aanvankelijk was deze kleurenrijkdom 
niet de intentie, het werd pas geïntroduceerd na de voltooiing van de 
ruwbouw. Ontevreden over de begrenzende kwaliteiten van de metalen 
puien, die toen nog in de grijze grondverf stonden, zocht Van Eyck naar 
een oplossing. Hij besloot ruimtes af te bakenen en te betrekken door 
middel van zijn ‘lievelingskleur’: De regenboog.66 

Vanuit de spectrale hoofdkleuren stelde Van Eyck een kleurenpalet samen 
van twaalf verschillende tonen zonder mengtinten. Van Eyck dichtte geen 
waardeoordeel aan elke kleur toe, daar hij ze allemaal als gelijkwaardig 
zag. Te beginnen met voorste gebouwdeel, waar hij een complexe 
compositie toepaste met twaalf verschillende tonen. Dit komt overeen 
met de dodecafonische reeks die bijvoorbeeld Schönberg in zijn muzikale 
composities toepast om elke toonhoogte gelijkwaardig te behandelen:67

“beginnend met het diepe en het heldere blauw van de 
buitenpuien, vervolgt ze met de groenen van de erkers en dringt ze 
naar binnen met het geel van de traphal om daar via oranje terug 
te plooien naar rood en paars in de buitenpuien. Op deze wijze 
komt het blauw van de buitenpuien tegenover het rood van de 
binnenpuien te staan en wordt de verticale gelaagdheid van het 
gebouw gearticuleerd. Het resultaat is dat de ruimte hier, zoals in 
de moderne schilderkunst, diepte verwerft door kleur.”68

Van Eyck werft diepte, doordat hij de afzonderlijke onderdelen articuleert 
binnen de transparantie die het voorgebied heeft vanwege de ranke stalen 
puien en verweeft ze samen in deze compositie. Hij doet dit echter op 
een andere wijze in het achterhuis, waar hij juist eenheid creëert door 
deze veelheid aan kleuren te gebruiken. Van Eyck creëert een netwerk 
betrekkingen door elk huisje, los van de dodecafonische reeks maar 
geheel opeenvolgend – zoals een regenboog dit doet –, te kenmerken met 
een van de hoofdkleuren – paars, rood, oranje, geel of groen – die op de 
trapwangen en de boven-puien geschilderd zijn. Op deze boven-puien, 
die in de passage die toegang geven tot de woningen, continueren de 
verschillende kleuren zich binnen de blauwe basiskleur die op de puien 
geverfd is. Deze kleurrijke gradiënt spiegelt zich in de passage op de twee 
logeerverblijven en het verblijf van de nachtleiding, met een kleurrijk 
caleidoscopisch resultaat. 

66.  Vrij naar: Ligtelijn, 
Aldo van Eyck - Werken, 
1999:202

67.  Vrij naar: Strauven, 
Relativiteit en Verbeelding, 
1994:588

68.  Ibid.
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Het is niet vreemd dat dit project, een beduidend complexere 
samenstelling heeft van de ‘gestalte van het tussen’ dan het bijna twintig 
jaar eerder opgeleverde Burgerweeshuis. Naast de overgangen, die tussen 
binnen en buiten en tussen ruimtes onderling plaatsvinden, zoals die bij 
het Burgerweeshuis met behulp van zichtlijnen en de plaatsing van 
elementen, zijn er bij het Hubertushuis een aantal middelen bijgekomen 
die Van Eyck inzet voor de ruimtelijke manifestatie van zijn 
tweelingfenomenen. Kleur lijkt de belangrijkste te zijn binnen dit 
gebouw. Dat blijkt uit de twaalf-tonige kleurenreeks die hij niet-
discriminerend toepast om ruimten met elkaar te betrekken of om 
ruimten te accentueren binnen de blauwe ruimtelijke continuïteit. Een 
ander aspect is de inpassing in de contextuele benadering, die hij 
overigens voor het eerst toepast voor het ontwerp voor het stadshuis van 
Deventer tussen 1966 en 1967, dat echter nooit uitgevoerd werd.69 Het is 
niet vreemd dat dit nieuw was, want na de relatieve contextloosheid van 
het Burgerweeshuis was een inpassing in de bestaande 
stedenbouwkundige structuur, maar ook de worstelingen met de 
belendende gebouwen, van andere aard bij het Hubertushuis. Van Eyck 
speelt met de rooilijn waardoor het een inkijk en uitkijk biedt naar de 
straat en vice versa. De buitenruimte binnenin het Amsterdamse blok 
civiliseert Van Eyck door de directe betrekkingen met de omliggende 
verblijfsruimten. Dit spel met de context lijkt van Eyck verder te willen 
voeren, het leidt uiteindelijk tot een wending in de loopbaan van Van 
Eyck; De Faculteit der Letteren.

69.  Overigens is dit het 
project waar zijn ‘identifying 
device’ geboren werd.

figuur 1.24

Gang op de bel-etage
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Faculteit der Letteren (1976-1984)

Tussen 1971 en 1983 was er een vennootschapsverband tussen Theo 
Bosch en Aldo van Eyck onder de naam Van Eyck & Bosch, maar dit 
samenwerkingsverband liep niet altijd even soepel. De stedelijk denker, 
vurig betoger en artistiek denker die Van Eyck was, botste vaak met Theo 
Bosch’ zijn starre denkwijze.70 Bij het project voor de Faculteit der 
Letteren van de Amsterdamse Universiteit ontspoorde de samenwerking 
in een auteursrechtelijke ruzie tussen beide vennoten en werd de 
samenwerking verbroken. Van Eyck kreeg de opdracht in 1975, maar 
door de preoccupatie met het Hubertushuis kon hij zich er niet volledig 
mee bezig houden, voor Van Eyck was dit reden om het project tezamen 
met zijn compagnon, Theo Bosch, op te starten.71

Het project ging van start met Van Eycks notie dat de ruimte die het 
complex inneemt enigerlei gecompenseerd diende te worden, als een 
geste naar de stad. Er werd besloten dat er een publieke functie kwam, 
in de vorm van winkels en een publieke doorgang om de overgang 
tussen het openbare- en het privégebied te verzachten, zoals Van Eyck 
dit in de hiervoor besproken projecten ook deed. Van Eyck droeg bij 
aan de ruimtelijke organisatie, zo kenmerkt de plattegrond zich nog 
lichtelijk door de meanderbeweging zoals die in het burgerweeshuis te 
zien is, in weliswaar een meer orthogonale vorm. De groepering van de 
gemeenschappelijke functies, die halverwege de hoogte van het gebouw 
gesitueerd zijn, is uit de hand van Van Eyck. Op het moment dat Van 
Eyck weer een volledige bijdrage kon leveren, door de afronding van het 
Hubertushuis, trok Bosch het project volledig naar zich toe om het reeds 
ontwikkelde ontwerp volledig uit te werken. 

Indien men vandaag de dag het project bezoekt, dat gelegen is tussen de 
Spuistraat en de Singel in Amsterdam, kan de invloed van Van Eyck niet 
ontgaan. Hoewel minder kleurrijk, is er een duidelijke overeenkomst 
tussen de vormentaal die Van Eyck ontwikkelde voor het Hubertushuis. 
De betonnen pilasters, de horizontale geledingen, de inkepingen zijn 
nagenoeg identiek aan die van het Hubertushuis. Maar de crux zit hem 
in de inkepingen in de façade van de faculteit. Van Eyck was heftig 
voorstander van een volledige doorvoering van deze vorm, waardoor het 
publieke domein als het ware als een tandwielstructuur in het gebouw 
greep; net als het Hubertushuis zouden deze inkepingen uiteindelijk 
fungeren als een mediërende zone tussen binnen en buiten. Maar 
vandaag de dag heeft de Faculteit der Letteren eerder de uitstraling van 

70.  Bij onder andere 
de uitvoering van de 
Faculteit der Letteren als 
het KRO-project bleek de 
starre houding van Theo 
Bosch parten te spelen. Bij 
laatstgenoemde hield Bosch 
angstvallig vast aan het 
concept, terwijl Van Eyck het 
zag als een flexibele drager 
voor het ontwerpproces. 
Uit: Strauven, Relativiteit en 
Verbeelding, 1994:573-576

71.  Vrij naar: Ibid. p.576
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een fort, met zijn hoog opgetrokken muren, en enkele ‘torens’ die er 
uitsteken, dan van de ‘plekkenreeks’ van Van Eyck, met zijn mediërende 
tussengebieden. Het heeft destijds voor woede gezorgd bij Van Eyck, toen 
hij erachter kwam dat Bosch instemde met de wens van zowel de 
universiteit en de stad, om de grens tussen openbaar en privé harder te 
maken en dus de rooilijn te volgen. Deze woede verergerde door de 
kritiek van criticus Hans van Dijk, die stelde dat de Faculteit zelfs een 
rationalistisch grondbeginsel heeft, vanwege de directe begrenzing op de 
rooilijn.72 

De Faculteit der Letteren van Van Eyck & Bosch valt dus allerminst 
te typeren als een schoolvoorbeeld van een Van Eyck project. Nee, 
er zijn slechts kenmerken te vinden die wijzen op een relatie tussen 
beide personen. Het project is inbegrepen in dit onderzoek, vanwege 
de importantie voor Van Eyck, vanwege zijn vurige occupatie met de 
constante mediatie tussen gebieden. Zonder de ruzie te stillen hief Van 
Eyck het bureau Van Eyck & Bosch in 1983 op.

72.  Vrij naar: 
Colenbrander, 2008:82

figuur 1.25

Faculteit der Letteren
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Algemene Rekenkamer 1992-1997

Bijna tien jaar na het opheffen van het bureau Van Eyck & Bosch, kreeg 
van Eyck in 1992 de opdracht van de Rijksbouwmeester Kees Rijnboutt 
om het achttiende-eeuwse herenhuis van de Algemene Rekenkamer 
opnieuw in te richten en uit te breiden. Na enige aarzeling – bang dat het 
een verstopt pand zou worden achter het oude gebouw – heeft van Eyck, 
samen met zijn collega en vrouw Hannie, ingestemd met de opdracht. 
Het werd een pand waar Van Eyck zijn socialiserende principe ten uitvoer 
kon brengen, zoals hij dit aan het binnenkant van het Hubertushuis heeft 
ingezet en in de Molukse kerk in Deventer verder ontwikkelde.73 De 
Algemene Rekenkamer is het laatste grote bouwproject dat Van Eyck 
heeft gerealiseerd. Het project valt te zien als een ijkpunt in zijn oeuvre, 
het is een statement waar veel van Van Eycks thema’s, die hij op 
polemische wijze ten tonele bracht, in opgenomen zijn. De Algemene 
Rekenkamer is een statement waarin Van Eyck, die waarschijnlijk nog 
soms nakookte van het debacle rondom de Faculteit der Letteren, zegt: 
“zo had het gemoeten”.

Van Eyck worstelde lang met de situatie; de fijnmazige straatjesstructuur 
van de Kazernestraat en de Kleine-Kazernestraat, de aanwezige 

73.  Vrij naar: Ligtelijn, 
Aldo van Eyck - Werken, 
1999:264

figuur 1.26

Algemene Rekenkamer
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bebouwing en de nadruk op de rooilijn deed hem en zijn vrouw Hannie 
twijfelen over de opgave. De oplossing kwam door een pand aan de 
kazernestraat te slopen, waardoor de Kloosterkerk los kwam te staan. 
Tijdens het slopen werd een restant ontdekt van de kloostermuur die in 
het plan – natuurlijk – als mediator fungeerde tussen het oude en het 
nieuwe gedeelte in het plan. Het plan is in zijn geheel van binnenuit 
ontworpen. Niet alleen vanuit de centraal gelegen bibliotheek, maar 
vooral vanuit de binnenkant van het blok:

Je komt door de poort en dan ineens, als een verrassing, iets 
feeërieks. Tegenover de Middeleeuwse absis van de kerk ligt nu een 
hoefijzervormig ingangspleintje. Een ronde tweeklank: de 
twintigste eeuw tegenover de absis uit de middeleeuwen. Concaaf 
en confex: het ene is holle ruimte en het andere bolle massa.74

Bovenstaand citaat illustreert niet alleen Van Eycks tweelingfenomenen 
‘hol-bol’ en ‘oud-nieuw’, maar ook de socialisatie van de binnenkant van 
het bouwblok. In de plattegrond is dit ook goed te zien. Rondom de 
amoebe-achtige verschijning van de plattegrond meandert het publieke 
domein in divers gedimensioneerde buitenruimtes. Dat we hier over een 
uitgestelde entree spreken moge duidelijk zijn; de entree bevindt zich 
midden in het kavel. Vergelijkbaar met het Hubertushuis is de entree 
gesitueerd te midden van het oude75 en het nieuwe deel als een fysieke 
manifestatie van de dialoog tussen oud en nieuw. Binnen in het nieuwe 
deel is het geheel gecomponeerd rondom de bibliotheek. Rondom deze 
bibliotheek meandert een kantoorgang, die opgedeeld wordt door 
vernauwingen, de gangen lossen het ruimtelijk conflict op van de twee 
contrasterende vormen aan weerszijden van de gangen. 76

Doordat Van Eyck vanuit het interieur startte met het ontwerp ontstaat 
er een afwijkende gebouwvorm. In plaats van keurig aan te sluiten op de 
rooilijn, golft het gebouw over het kavel. Er ontstaat een open 
binnenzijde die Van Eyck socialiseert en er ontstaat ook een golvende 
rooilijn; een ingreep die maar moeilijk de goedkeuring van de 
Monumenten zorg kon verkrijgen. Bij de kazernestraat is er echter wel 
een continuering van de rooilijn te zien – een zwakke weliswaar. Een 
golvend muurtje verbloemt de verhoging die genoodzaakt was in verband 
met de ondergrondse parkeergarage, maar Van Eyck creëerde een 
onopvallend golvend muurtje. Een muurtje dat op zijn hoogste punt 
geaccentueerd is door een achttal verticale blauwe strepen van keramiek.77

74.  Ligtelijn, Aldo van 
Eyck - Werken, 1999:265

75.  Met onder andere een 
monument van Cuypers 
volgeling en voormalig 
Rijksbouwmeester C.H. 
Peters

76.  Vrij naar: 
Colenbrander, 1977:48

77.  Ibid.
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Dit blauw komt vooral terug in de gevel, een gevel die overigens van 
uitgebreider kleurenspectrum is voorzien dan het Hubertushuis. Blauw is 
namelijk de basiskleur, maar deze lijkt het caleidoscopisch spel van 
gekleurde cirkels te verbloemen. Dit gebeurt met subtiele streepjes in de 
borstwering en in de uiterst gedetailleerde regenwaterafvoeren, in de 
vorm van keramische tegels die gekleurd zijn door de schilder die ook de 
cirkels introduceerde: Jaap Hillenius. Vergelijkbaar met de gang in de 
bel-etage van het Hubertushuis, werpt deze kleurenreeks een netwerk van 
betrekkingen. Het verbindt elke hoek en elke wand doordat er naast de 
horizontale vlakken en de verticale cannelures een cirkelvormige 
continuïteit ontstaat in de gevels die beide assen met elkaar verbindt.78 
Echter wordt deze dialoog niet alleen gevoerd in zichzelf, als een solitair 
object. De verticale geleding van de regenpijpen, die elk omringt worden 
door de cannelures, komen analoog overeen met de verticale geleding en 
dezelfde opwaartse beweging als die van de gotische Kloosterkerk uit de 
zestiende eeuw. 

78.  Venturi’s verbindende 
term ‘inflectie’ komt hier 
om de hoek kijken, als een 
continue lijn of reeks die 
afzonderlijke onderdelen met 
elkaar verbindt.

figuur 1.27
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De tussenruimte in het werk van Aldo van Eyck

De tussenruimte van Van Eyck is betrekkelijk complexer dan die van zijn 
collega’s Peter en Alison Smithson. Dit drukt zich onder andere uit in 
de omvang van dit geschreven werk, vanwege de uitleg die nodig is om 
de relaties te beschrijven. Dit komt omdat bij van Eyck de tussenruimte 
niet een specifieke ruimte is, maar een deel in een complex netwerk 
van ‘plekken’ die zich manifesteren in de stedenbouw en zelfs tot in het 
meubilair; de grens is vager en die doet de verslaglegging ervan verlengen. 
Bij Van Eyck is de ‘gestalte van het tussen’, als ruimtelijk equivalent van 
zijn tweelingfenomenen, geen middenweg, geen oplossing. Het is echter 
de manifestatie van beide fenomenen simultaan aanwezig in een specifiek 
hiervoor bestemde architectonische verschijningsvorm.

Van Eyck bewerkstelligt deze ‘dialoog’ met een groot instrumentarium 
dat hij, als architect, tot zijn beschikking heeft. Als kunstenaar, gewapend 
met zijn potloden, stiften en krijt legt Van Eyck op een drietal manieren 
relaties. Ten eerste door middel van zichtlijnen, ten tweede door de 
complexe aaneenschakeling van ruimtes volgens een fugatisch procedé en 
tot slot door de kenmerkende kleurenreeksen. Te beginnen met het eerste 

figuur 1.28
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door Jaap Hillenius
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– zichtlijnen – relateert Van Eyck ruimtes aan elkaar door zichtlijnen 
te plaatsen naar elkaar. Variërend van de grote glazen puien van het 
Burgerweeshuis waar hij op groteske wijze de ambiguïteit tussen binnen 
en buiten manifesteert, tot de kleinere doorkijkjes zoals hij dit in het 
Hubertushuis heeft bewerkstelligd. Tevens doet hij dit ook op subtielere 
wijze; de complexe aaneenschakeling van ruimtes en gebieden, volgens 
het fugatische procedé. Door als een continue beweging ruimtes aan 
elkaar te schakelen vanuit eenzelfde thema ontstaat er een beweging die 
constant verrast door de subtiele wijzigingen in het thema die de ruimtes 
weer opdeelt.

De verschillende kleuren spelen een belangrijke rol in de architectuur 
van Aldo van Eyck. Waar het misschien in eerste instantie oogt als een 
toevoeging vanuit puur esthetische overwegingen – ik betrapte mijzelf 
hierop toen ik door het ESTEC-complex liep – maakt het juist deel uit 
van een complex niet-hiërarchisch ordeningsprincipe dat zijn oorsprong 
vindt in het Hubertushuis. Toegegeven, Van Eyck implementeerde al 
vaker verschillende kleuren in zijn architectuur, bijvoorbeeld de roze 
raampjes tussen de zitgelegenheden in het Burgerweeshuis, maar niet 
eerder maakte de kleur zo integraal deel uit van de architectuur als in 
het Hubertushuis. Van Eyck gebruikte hier twee middelen voor: het 
accentueren in het ruimtelijk continuüm en de aaneenschakeling door 
een niet hiërarchisch spectrum van kleuren. Te beginnen met het eerste 
bewerkstelligde Van Eyck in het Hubertushuis verschillende, door kleur 
geaccentueerde ruimtes in het blauwe ruimtelijke continuüm. Blauw 
wekt de indruk in afstand verder tot de aanschouwer te zijn, en binnen 
dit ‘grote geheel’ articuleerde Van Eyck plekken, die als dusdanig ervaren 
worden maar nooit los van het totaal te beschouwen zijn. Een andere 
wijze is het aaneengeschakeld gebruiken van het kleurenspectrum. Van 
Eyck heeft dit toegepast in het Hubertushuis, waar hij in de gang op de 
bel-etage de kleurenreeks op de kozijnstijlen liet schilderen, hierdoor 
worden de kleuren telkens aan elkaar gelinkt. Maar op bijzondere wijze 
gebeurde dit ook in de Algemene Rekenkamer, waar Van Eyck, naar 
idee van de schilder Jaap Hillenius, de regenboogachtige verschijning 
implementeerde in het gebouw. Van Eyck en Hillenius deden dit in de 
verticale geleding van de cannelures rondom de hemelwaterafvoeren, die 
in de vorm van cirkels een netwerk van betrekkingen oplevert over het 
hele gebouw. 
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Dit alles uit zich niet alleen in bijzondere, bijna inheems aandoende 
gebouwen met zijn bijzondere detaillering. Het resulteert in een 
reeks complexe gebouwen met een nog complexere plattegrond. In 
caleidoscopische verschijningsvormen, als vrolijke kunstwerken in de 
stad, waar de dialoog niet alleen aangegaan wordt met de omgeving, 
maar ook binnen zichzelf. Het leidt tot een architectuur die, in de 
binnenstedelijke situatie, speelt met de rooilijn, door hem zachtjes 
aan te raken en vervolgens weer terug naar binnen te laten gaan. 
Ook de binnenkant van het bouwblok wordt niet ontzien. Waar de 
hedendaagse architectuur nog een strikte scheiding heeft tussen voor- en 
achtergevel, ontstaan er bij Van Eyck op nonchalante wijze taferelen die 
men normaliter aan de voorkant zou verwachten; de binnenkant van 
het bouwblok wordt gesocialiseerd. Dit doet hij niet door zich alleen 
te bemoeien met de binnenkant van het bouwblok – een opgave die 
de gemiddelde architect of stedenbouwkundige tegenwoordig schuwt 
–, maar door het werkelijk de voorkant te maken. Door bijvoorbeeld 
een entree te maken aan de ‘achterzijde’, entrees die overigens altijd 
complexer zijn dan een deur. Van Eyck legt ze terug, accentueert ze met 
een luifel, maar nooit is de entree een eenvoudige doorgang, of zoals hij 
het zou kunnen zeggen, nooit is een deur een guillotine. Bij Aldo van 
Eyck staat geen element op zichzelf, maar maakt het deel uit van een 
complex netwerk van relaties. Het is de belichaming van een ideologie 
die zich ontfermt over de stad, en hoe wij die ervaren, tot het kleinste 
gekleurde tegeltje. 

De toepassing van de tweelingfenomenen en het claimen van plekken

Het moge duidelijk zijn dat Van Eyck radicaler afstand neemt van 
het CIAM dan de Smithsons. Waar het CIAM model staat voor een 
positivistische benadering, lijkt Van Eyck met zijn tweelingfenomenen 
hier diametraal tegenover te staan; Van Eyck trekt alle empirische kennis 
over de losse entiteiten in twijfel, en stelt deze entiteiten voor in een web 
van wederkerig gerelateerde entiteiten. De onderzochte tussenruimte 
strekt Van Eyck van de doorstep naar bijna alles wat met architectuur 
te maken heeft door de inclusie van de tweelingfenomenen. Van Eyck 
levert een continu netwerk aan betrekkingen en hij realiseert deze met 
zichtlijnen, kleuren, materialen, et cetera. Met deze middelen lijkt Van 
Eyck alles te socialiseren. Hij lijkt hier nog in te slagen ook, wanneer 
men zich het Hubertushuis volledig wit en grijs voorstelt, ontstaat er een 
chaotisch raamwerk van spijlen. Slim, vernuftig, een kunstwerk, er zullen 
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vele termen voor zijn waar ik het overigens mee eens ben. Echter brandt 
mij een hoofdvraag gedurende het onderzoek, die ik nog niet specifiek 
beantwoord heb, maar waarvan ik wel de noodzaak zie deze vragen 
ter afsluiting hier te formuleren. Ik vraag mij hoofdzakelijk af of de 
continuïteit aan plekken ‘van stoel tot stad’ – om de bekende uitspraak 
van Jaap Bakema te gebruiken – wel zo bijdraagt aan de kwaliteit van 
de stad. Is het niet eerder een vernuftig voorbeeld voor het tot elkaar 
betrekken van ruimtes, een actie die niet altijd uitgevoerd dient te 
worden?

Ik doel hierop, omdat ik mij afvraag of het creëren van een constante 
reeks comfortabele en gesocialiseerde plekken wel het doel is van de 
ontwerpopgave. Heeft het in de geschiedenis niet geleid tot bijna 
clichématige ‘kunstjes’? Neem bijvoorbeeld de bakstenen voor de 
melkflesjes van Hertzberger, zijn muurtjes ter ondersteuning van de 
dialoog en zichtlijnen die deze zouden moeten versterken. Is deze 
continue reeks, in harmonie met elkaar gebrachte plekken wel het 
antwoord? Het is opvallend dat Van Eyck, gewapend met zijn 
tweelingfenomenen, een constante verwelkoming nastreeft, een goede 
plek, een mooie plek. Zou het dan niet logischer zijn om Kahn’s 
opvatting toe te voegen, waarin hij stelt dat architectuur zowel goede als 
slechte ruimtes moet hebben? 79 Is het niet zo dat, indien we de 
tweelingfenomenen volgen, er tegenover de comfortabele plekken ook de 
oncomfortabele plekken nodig zijn in het gebouw, of in de stad? Zou het 
constante ‘goed’ – als in heimische –  niet gerelativeerd moeten worden 
met een ‘slecht’ – het unheimische? Toegegeven, voor het welzijn van de 
stad dient men voorzichtig te zijn, het is niet mijn intentie om een totale 
hel te creëren, maar kan dit nou juist niet ten goede van de stad werken? 
Wekt bijvoorbeeld deze reeks van verblijdende plekken niet een stedelijke 
continuïteit op, ook voor groepen die ergens helemaal niets te zoeken 
hebben? 

Het aanvaarden van deze constatering zou niet het gehele theoretische 
web van Van Eyck doen instorten. Er zou zelfs gesteld kunnen worden 

79.  Vrij naar:Venturi, 
1977:25
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dat het een aanvulling zou vormen. Het gaat er mij hier echter niet om 
een antwoord te geven op deze vragen – voorlopig althans. Van Eyck 
heeft – in mijn ogen – een intrigerende reeks projecten geleverd en de 
wijze hoe ruimten op elkaar aansluiten en ze aan elkaar relateren levert 
in ieder geval voldoende voedingsbodem voor een voortzetting van het 
architectuurdiscours. 
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Conclusie
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Nu we aan het einde gekomen zijn van dit deel van het onderzoek 
zijn er een aantal conclusies te trekken ten aanzien van de verschillen, 
maar ook zeker van de overeenkomsten, tussen Aldo van Eyck en de 
Smithsons. Beiden voortkomend uit het CIAM stonden ze aan de 
geboorte van Team 10. Beiden stelden te breken met de rationele en 
pragmatische wijze waarop de stedenbouwkundige en architectonische 
opgave benaderd werd. Naast dat de verschillen tussen Van Eyck en de 
Smithsons in deze conclusie behandeld worden zal ook een ander aspect 
een rol spelen: De paralellen met het voorgaande architectuurdiscours. 
Deze conclusie zal starten met het beschrijven van de paralellen die er 
zijn met het voorgaande architectuurdiscours, waarin beiden op actieve 
wijze aan deelnamen.

Team 10 vanuit het CIAM

De meest kenmerkende parallel is te trekken tussen het CIAM en de 
Smithsons. Waar het CIAM de bouwopgave poogde te analyseren volgens 
de vier functies die gedicteerd werden vanuit het athens charter, stelden 
de Smithsons dat dit niet de volledige complexiteit van het stedelijk 
leven omvatte. Met grondconcepten als Associatie, identieit, groeipatronen, 
cluster en mobiliteit poogden de Britten het discours aan te vullen, in 
hun zoektocht naar een benadering met een grotere gevoeligheid voor 
de locatie zelf. De zoektocht leidde uiteindelijk naar Sir Patrick Geddes’ 
valley section, dit was een ecologisch model die de correlatie omschreef 
tussen de geografische positie en de activiteiten die er plaats vonden. Dit 
model transformeerden de Smithsons naar de scale of association-diagram. 
De doorsnede van de vallei –zoals deze in de valley section getekend was 
– kenmerkt zich door de categorieën: Geïsoleerd, het dorp, het district, 
de stad. Het was een hiërarchisch systeem, waarbij de complexiteit 
van de associaties toeneemt, naarmate de bebouwingsdichtheid steeg. 
Elke entiteit viel onder te verdelen in vier hiërarchische schalen, die te 
zien zijn in een eerdere variant van de scale of association-diagram: De 
stad, het district, de straat, het huis. Deze twee diagrammen, vormen 
samen het analytisch model van de Smithsons. Hoewel dit model wel 
de omgevingsfactoren mee telt, als ook de afzonderlijke onderdelen 
categoriseert – de straat heeft meerdere betekenissen – verschilt de aard 
van de scale of association en de vier functies volgens de athens charter. De 
Smithsons maken het model complexer door verschillende structuren 
over elkaar te leggen, in de hoop daardoor alle facetten te vatten.
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Dit staat lijnrecht tegenover Van Eycks opvatting. Van Eyck gaat er 
vanuit dat alle facetten niet in gescheiden entiteiten te vatten zijn. Met 
zijn tweelingfenomenen gaat hij uit van een netwerk van verschillende 
entiteiten die met elkaar in een wederkerige verbinding staan. Waar bij de 
Smithsons systemen op zichzelf kunnen staan, als een dichotomie, is bij 
Van Eyck alles aan elkaar gerelateerd. Als een netwerk is ook alles terug te 
herleiden in de wijze waarop Van Eyck de tussenruimte behandeld.

De tussenruimtes

Waar de Smithsons binnen de scale of association-diagram onderscheid 
maakt tussen de verschillende entiteiten, verbindt Van Eyck ze. Ik tracht 
dit te illustreren met het voorbeeld van het Robin Hood Gardens-project. 
Deze laat namelijk de vele tegenstellingen tussen de architecten zien. 

In dit project maken de Smithsons een duidelijk onderscheid tussen de 
wegen die geschikt zijn voor het motorverkeer en de ruimtes die zich 
laten categoriseren voor de sociale interactie. De Smithsons scheiden 
bewust deze systemen, zodat de nadelen van wegen van het motor verkeer 
– geluid, stank, et cetera – niet de stille ruimte negatief beïnvloeden. 
De blokken isoleren zich van de stad door een binnenterrein te creëren 
dat de voorkant van elk blok laat zien. Ook de kenmerkende streets-in-
the-air zijn van een vergelijkbare orde; het zijn stille ruimten en ze zijn 
breed opgezet om de dagelijkse activiteiten op de weg te faciliteren. Deze 
verbrede galerijen bieden een directe ontsluiting voor de woningen.

Met van Eycks tweelingfenomenen zou dit niet het resultaat zijn 
van het ontwerpproces. Slechts het feit dat de binnenkant van het 
bouwblok, gekenmerkt wordt door de voorkant, zou ingang vinden 
in de architectuur van Van Eyck. Van Eyck zou de netwerken in elkaar 
over laten lopen, in zijn ogen dient de gehele stad een reeks van plekken 
te zijn waar men telkens verwelkomd dient te worden. Dit staat recht 
tegenover de stad van de Smithsons, waar de straten vaak gedomineerd 
worden door de auto, als ware machines. Bij Van Eyck zou alles gevormd 
worden door het tussen, dus ook de ontsluiting naar de woningen 
zouden voorzien worden van een luifel, een voorportaal of lichtelijk 
verdiept worden in de gevel, maar nooit is het de directe overgang, zoals 
de Smithsons dit nastreven.







Het  
Ontwerp
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Het ‘tussen’ ontworpen: De 

ontwerpopgave geïntroduceerd

figuur 2.1

Foto van de situatie
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Om de uitgebreide mogelijkheden van de tussenruimtes te onderzoeken 
zal er een ontwerpopgave gemaakt worden. Het hiervoor geschreven 
onderzoek naar de Smithsons en Van Eyck zal een belangrijke aanjager 
zijn voor deze ontwerpkeuzes; ze zullen dienen als een voorbeeld. Zoals 
ik in de introductie vermeld heb, zal ik geen reproductie maken van noch 
Venturi, de Smithsons, of Van Eyck; de principes die eraan vooraf gaan, 
zullen de belangrijkste onderdelen zijn in dit ontwerp.

Dit onderzoek naar het ‘tussen’ komt voort uit Complexity and 
Contradiction in Architecture van Robert Venturi, waarin hij spreekt over 
poché. Deze restruimte ontstaat uit een ruimtelijk conflict die ontstaat 
door de interne en externe complexiteiten waarmee de ontwerper te 
maken heeft. Om een verdieping te vormen op de mogelijkheden van 
Venturi’s poché, zullen de aanwezige complexiteiten een belangrijke rol 
spelen in het ontstaan van de tussenruimtes. Deze tussenruimtes zullen 
worden benaderd met de onderzochte theorie van de Smithsons en Van 
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Eyck, om zo het potentieel van de tussengebieden bloot te leggen: de 
articulatie van ruimtes, maar ook de overgang van ruimtes of gebieden 
met behulp van een tussengebied. Wanneer men dit laatste het interval 
noemt betreedt men het domein van de Smithsons, noem het ‘de gestalte 
van het tussen’ en het repertoire van Aldo van Eyck doemt op. De 
acceptatie van de complexiteit uit zich niet alleen in de ontwerpopgave, 
maar ook in de programma- en locatiekeuze speelt deze een belangrijke 
rol.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden zijn niet alleen gesteld vanwege de theoretische 
inslag. Ook mijn persoonlijke ambities spelen een belangrijke rol 
in de keuze voor de schaal van het project. Aangezien het niet mijn 
ambitie is om een grootschalig masterplan te maken, of te verzanden 
in een vlekkenplan is er gekozen voor een behapbare schaal waardoor 
ontwerpkeuzes gemaakt worden tot op het interieur. Deze ambitie sluit 
sterk aan op de overige randvoorwaarden die gesteld zijn aan de locatie 
en de functie. 

Te beginnen met de functiekeuze, zowel het onderzoek naar de 
tussenruimtes als ook de complexiteiten van Venturi bieden handvesten 
voor de selectie van deze functie. In het onderzoek naar het ‘tussen’ van 
Van Eyck hebben we kunnen zien hoe de tussenruimte een mediërende 
rol kan spelen bij een sociale functie. In zowel het Hubertushuis als 
het Burgerweeshuis zet Van Eyck de tussengebieden in om te mediëren 
tussen de omgeving en de bijzonder moeilijke groep die binnen haar 
toevluchtsoord heeft. Zoekend naar een sociaal onwenselijke groep 
is ook het repertoire van Venturi gebruikt. Een sociaal onwenselijke 
groep levert een extra complexiteit met zich mee. Niet alleen is de 
overgang van binnen, naar buiten van cruciaal belang voor deze groep, 
ook het contact, of de confrontatie met de buurt. De integratie van 
een sociaal onwenselijke groep in de maatschappij heeft in zichzelf 
namelijk een paradox; de maatschappij keert de rug naar hen die juist 
pogen te integreren in diezelfde maatschappij. De tussenruimte kan 
een mediërende rol vervullen in een wederkerige vorm. Zo zou de 
buurt een sociaal goed gecontroleerde publieke ruimte geboden kunnen 
worden, maar tevens ook geconfronteerd kunnen worden met een groep 
die al gestraft is voor haar daden. De tussenruimte zou mogelijk nét 
genoeg contact kunnen opleveren met een sociaal onwenselijke groep, 
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en tegelijkertijd juist door de omgeving gewenste afscheiding kunnen 
opleveren van deze groep. 

In dit onderzoek wordt een wooncomplex ontworpen voor ex-
gedetineerden. Niet alleen levert deze functie een sociale complexiteit 
met zich mee; de functie behelst zelf een tussen. Het is de tussenfase van 
permanente detentie tot de openheid en de vrijheid van de maatschappij 
– en de verantwoordelijkheden die hierbij horen. Stichting Exodus 
zal hierbij een raadgevende rol geven. Deze stichting faciliteert een 
integratieprogramma voor ex-gedetineerden in verschillende Nederlandse 
steden.

Deze complexe functie levert ook mogelijkheden voor de locatiekeuze. 
De complexiteit die de functie met zich meebrengt is groter in een 
zeer sociale buurt; in een buurt die in opstand komt tegen ongewenste 
ontwikkelingen is het spanningsveld het grootst. Het opzoeken van 
dit spanningsveld en het oplossen ervan, zal kunnen gebeuren door de 
articulatie van diverse tussengebieden; tussengebieden die –zoals gezegd - 
nét genoeg contact kunnen opleveren met een sociaal onwenselijke groep, 
terwijl de gewenste afscheiding ook gewaarborgd blijft. Indien we kijken 
naar het Economist complex, leveren de Smithsons een interessante 
mogelijkheid om dit te bewerkstelligen. Door een soort ‘binnendoor’ 
mogelijkheid te creëren voor de buurtbewoner of toevallige passant, 
ontstaat er een spel tussen het publieke en privé domein; een gebied waar 
het conflict tussen de maatschappij en de ex-gedetineerden plaats kan 
vinden. 

Een laatste randvoorwaarde van de locatie is de binnenstedelijke situatie. 
Ik keer hiervoor terug naar poché, en hoe deze ontstaat. poché ontstaat 
uit het conflict tussen de binnen- en de buitenzijde. Indien dit ruimtelijk 
conflict geaccepteerd wordt ontstaat er een restruimte, die Venturi – en 
wij dus ook – categoriseren als poché. Deze ruimtelijke conflicten zijn 
het meest aanwezig in binnenstedelijke situaties, aangezien het ontwerp 
zal moeten worden aangepast aan een vaak krappe locatie. Wanneer 
we Venturi’s complexiteiten volledig in willen zetten – en zo de poché 
ruimtes te laten ontstaan – is een binnenstedelijke situatie gewenst. 
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Exodus in de Rochusbuurt

figuur 2.2

Overzichtsfoto van Eindhoven, 

de Rochusbuurt is opgelicht
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De randvoorwaarden die gesteld zijn aan de context zijn terug te 
vinden in de Sint-Rochusbuurt. Deze buurt ligt nabij het centrum 
van Eindhoven in het stadsdeel Stratum en is tevens een zeer sociale 
buurt. Ook de tussendoorroute is in dit geval aanwezig, zoals in 
de randvoorwaarden geschetst is. Het blok dat omringd is door de 
Geldropseweg, de Hoefkestraat en de Sint-Rochusstraat laat zich 
kenmerken door een klein pad dat regelmatig gebruikt wordt door de 
buurtbewoner die bijvoorbeeld naar de nabijgelegen supermarkt loopt.

De Rochusbuurt kreeg gestalte rond het begin van de vorige eeuw in het 
stadsdeel Stratum van Eindhoven. Vroeger kenmerkte de buurt zich 
vanwege de vele verschillende arbeiderswoningen die op organische wijze 
de buurt vormgaven. Deze organische ontwikkelingen resulteerden in de 
kenmerkende gesloten bouwblokken, die grote binnenterreinen 
omsloten. Deze binnenterreinen waren aanleiding voor diverse bedrijven 
om zich in de Rochusbuurt te vestigen. ‘De Blauwververij’, een 
timmerfabriek, een verbindingsbunker van het leger en diverse 
garagebedrijven zijn een greep uit de bedrijvigheid die zich binnen het 
bouwblok afspeelde.1

1.  Vrij naar: Laak, 2009
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Het Duitse bombardement van 19 september 1944 heeft echter veel 
schade veroorzaakt. Het bombardement liet grote gaten achter in het 
stedelijk weefsel, gaten die enkele decennia in de verwoeste staat bleven. 
Pas in de jaren tachtig werd er een grote stadsvernieuwingscampagne 
gestart, waar diverse gaten opgevuld zijn en gebouwen verbouwd zijn om 
jongeren te huisvesten. Al deze ontwikkelingen hebben de Rochusbuurt 
gemaakt tot een veelzijdige wijk.2

Het dorpse karakter van de wijk is nog in zekere zin te merken. Ik 
word, als inwoner van de buurt, via pamfletten op de hoogte gebracht 
van ontwikkelingen in de buurt en bij ongewenste bestuurlijke keuzes 
ontstaan er vaak spontaan georganiseerde acties; bijvoorbeeld tegen de 
moskee, of het verwijderen van een fietsenstalling. Het bouwen van een 
woonvertrek voor ex-gedetineerden zal niet alleen een oude vorm van 
bedrijvigheid in de binnenkant van het bouwblok terugbrengen, de 
inpassing van deze sociaal ongewenste groep, zal waarschijnlijk reacties 
krijgen van de buurt; het spanningsveld is groot.

2.  Vrij naar: Laak, 2009

figuur 2.3 (Links)

Huidige situatie

figuur 2.4 (Rechts)

Foto Geldropseweg
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Stichting Exodus

Stichting Exodus is een stichting van Christelijke origine en ontfermt 
zich over de kwetsbare groep die komt van langdurige detentie en 
worstelt met de integratie in de maatschappij. Door een intern 
behandelproces helpen ze ex-gedetineerden met het vinden naar hun plek 
in de maatschappij. Stichting Exodus heeft momenteel in elf steden een 
programma, met verschillende woningen.  Het doel van Stichting Exodus 
is de ondersteuning van deze specifieke groep binnen vier ‘sleutels’: 
Wonen, werken, relaties en zingeving.3 

De cliënt neemt vrijwillig deel aan deze behandeling. Uiteindelijk is het 
de bedoeling dat een ex-gedetineerde de volledige verantwoordelijkheid 
aankan en een leven op kan bouwen in de maatschappij. De inwoners 
wonen intern en indien de behandeling voorspoedig verloopt, worden er 
meer verantwoordelijkheden gegeven. Uiteindelijk zal de bewoner 
zelfstandig kunnen wonen, met ambulante zorg. 4

Stichting Exodus ingepast in de Rochusbuurt

Het behandelprogramma van Stichting Exodus is erop gericht dat de 
cliënt bij goed gedrag meer verantwoordelijkheden krijgt. De cliënt 
zal worden overgeplaatst naar een meer zelfstandig verblijf, of de 
cliënt krijgt andere facilitaire voordelen. In de huidige situatie is het 
beloningsprincipe gestoeld op verbetering in facilitaire zin: de cliënt 
krijgt een eigen badkamer of – uiteindelijk – een eigen woning. Maar kan 
dit principe ook doorgetrokken worden, kan dit beloningssysteem verder 
gaan dan slechts deze pragmatische voordelen? Ik stel dat de articulerende 
capaciteit van de tussengebieden een positieve bijdrage kan leveren aan 
dit behandelproces; de tussenruimte kan voorzien in het versterken van 
het verantwoordelijkheidsgevoel naar de omgeving.

Stichting Exodus gaat uit van een gefaseerde overgang van de cliënt naar 
de maatschappij: naarmate het gedrag van de cliënt beter wordt, krijgt 
deze cliënt een promotie naar een volgende fase.5 Deze stappen zijn nu 
aanwezig in het behandelproces, maar welke rol kan de tussenruimte 
hierin nemen? Indien we de stappen naar de maatschappij beschouwen 
als stappen naar het publieke domein, doemt er een rol op die de 
tussenruimte kan innemen. Vergelijkbaar met Aldo van Eycks 
Burgerweeshuis kan de overgang van het publieke domein naar het privé 
domein opgedeeld worden in verschillende tussengebieden. Niet alleen 

3.  (Stichting Exodus)

4. Ibid.

5.  Met deze fase 
methoden heeft 
Smartchitecture een 
voorstel voor een tijdelijke 
jongerenkliniek gedaan. 
Waarbij in vier fasen er 
meer facilitaire elementen 
worden toegevoegd aan de 
privéruimte. 
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Programma Sequentie naar buiten

Fase 1
Individueel

Toilet
Badkamer
Keuken
Woonkamer

Slaapkamer + wastafel

 

Privé (Individueel) Privé (Collectief ) Semi-privé Semi-openbaar OpenbaarCollectief

Fase 2
Individueel

Keuken
Woonkamer

Slaapkamer + wastafel
Toilet
Badkamer

Privé (Individueel) Privé (Collectief ) Semi-openbaar OpenbaarCollectief

Fase 3
Individueel

Slaapkamer + wastafel
Toilet
Badkamer
Keuken
Woonkamer

Privé (Individueel) OpenbaarCollectief

figuur 2.5

Schema facilitaire promoties
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verzacht dit de overgang van deze kwetsbare groep naar de maatschappij 
– zoals dit gebeurt in het Burgerweeshuis. Naast dat de promotie 
facilitaire voordelen met zich meebrengt, waar uiteraard 
verantwoordelijkheid voor genomen dient te worden, wordt er ook een 
beroep gedaan op de verantwoordelijkheid voor het publieke domein. 
Het hier afgebeelde schema biedt hier enige uitleg toe: naarmate de cliënt 
promoveert naar verdere stadia, worden de tussenruimtes minder; het 
domein waarvoor de cliënt verantwoordelijk voor is wordt groter, maar 
ook onduidelijker.

De eerste fase dient een helder afgebakende privéruimte te krijgen. Ook 
de collectieve ruimte – de ruimte die voor alle cliënten uit de eerste fase 
bedoeld is – is helder afgebakend. Hierdoor wordt er een duidelijke 
ruimte gegeven waar de eerste fase als groep verantwoordelijk voor is. 
Deze ruimte wordt echter minder gedefinieerd naarmate men promoveert 
naar een hogere fase. Dit wordt mede bewerkstelligd door de sequentie 
naar het publieke domein: De eerste fase benadert het publieke domein 
door vier helder gearticuleerde stappen: van het privé domein, zal men 
naar het collectieve privédomein gaan, vervolgens een semi-privaat 
domein, dan een semi-openbaar domein en tot slot het publieke domein. 
De tweede fase heeft drie stappen en de derde fase sluit direct aan op het 
publieke domein. Om de voordelen hiervan in te zien, is het van belang 
de belangen van de betrokkenen – de buurtbewoners en de Exodus-
cliënten – te schetsen.

Wederkerig belang: Exodus voor de buurt

Het doel van deze gefaseerde overgang naar het publieke domein is dat 
de cliënten steeds meer zorg dienen te dragen voor het publieke domein. 
De inpassing van deze sociale functie in een bouwblok zorgt voor veel 
commotie. De enige wijze waarop een inpassing kans op slagen heeft, is 
wanneer beide partijen voordelen uit elkaar kunnen halen; ik stel dat er 
een wederkerig belang moet zijn.

De Exodus-huizen hebben het meeste kans van slagen midden in 
een woonbuurt. De cliënten ‘groeien op’ in een buurt, met dezelfde 
parameters als een werkelijke buurt. De cliënten kunnen gebruikmaken 
van dezelfde supermarkt, dezelfde sportverenigingen, hetzelfde 
stadswandelpark en dezelfde straten als de overige buurtbewoners. De 
bewoners komen zo op de meest natuurlijke wijze in contact met de 
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Programma Sequentie naar buiten
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Individueel
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Keuken
Woonkamer

Slaapkamer + wastafel

 

Privé (Individueel) Privé (Collectief ) Semi-privé Semi-openbaar OpenbaarCollectief

Fase 2
Individueel

Keuken
Woonkamer

Slaapkamer + wastafel
Toilet
Badkamer

Privé (Individueel) Privé (Collectief ) Semi-openbaar OpenbaarCollectief

Fase 3
Individueel

Slaapkamer + wastafel
Toilet
Badkamer
Keuken
Woonkamer

Privé (Individueel) OpenbaarCollectief

figuur 2.6

Schema tussengebieden
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maatschappij, waarmee het contact gedurende de detentie voor lange tijd 
verbroken was. Voordat de cliënten voordeel halen uit deze integratie 
in de buurt, moet deze integratie wel plaatsvinden; de buurt moet de 
voordelen zien van deze stichting.

Eigen ervaring leert dat de buurt in verzet komt tegen alles wat nieuw 
en vreemd is. Deze xenofobie kan verholpen worden door de voordelen 
te laten zien van ‘de nieuweling’. Indien we naar het bouwblok kijken, 
en dan meer specifiek het pad dat er midden door loopt valt er een 
tweetal aspecten op. Niet alleen levert het pad een zeer rommelige 
indruk door de wildgroei, het valt tevens op dat het pad na het neergaan 
van de zon minder wordt gebruikt. Hoewel het pad midden door het 
bouwblok loopt, is er geen woning die er zicht op heeft, terwijl het pad 
verschillende hoekjes en plekjes heeft door de aanwezige bebouwing; 
door een gebrek aan zicht is er geen sociale controle over dit domein. 
Het donkere steegje wordt vermeden door de buurtbewoner, en hooguit 
voorzichtig gebruikt door een toevallige passant: De buurt heeft belang 
bij een veilige doorgangsroute en de ex-gedetineerden kunnen aan deze 
behoefte beantwoorden.

Momenteel is er een plan voor dit bouwblok geïnitieerd door de 
woningbouwcorporatie Wooninc. Hierbij wordt het bouwblok aan 
de Geldropseweg gerenoveerd en voorzien van studentenwoningen. 
Een blok aan de Hoefkestraat maakt het bouwblok weer dicht. De 
doorgangsroute blijft behouden, er is nu echter weer een gebied waar 
sociale controle ontbreekt. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is 
voor de ruimte. De hiervoor besproken gefaseerde overgang van het 
privé domein naar het publieke domein kan bijdragen aan de wens 
van de buurt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van sociale controle, of 
onderhoud aan deze publieke ruimte door de cliënten die er wonen. 
Een ander aspect is dat de overgang naar het publieke domein, naarmate 
de cliënt een fase promoveert, steeds harder wordt, zoals dit is in een 
normale woonsituatie in de stad. Het heeft dus zowel voordelen voor de 
ex-gedetineerden, ze hebben namelijk steeds meer het gevoel dat ze op 
hun eigen benen kunnen staan, maar uiteindelijk ook voor de buurt. 
Naarmate de ex-gedetineerde vordert, maakt hij al langer deel uit van de 
buurt en wordt het contact met de buurt directer. Hierdoor worden de 
voordelen van de ex-gedetineerden zichtbaar; de derde fase controleert 
het eerder veel minder sociaal gecontroleerde steegje. 
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figuur 2.7

Foto van de situatie
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Venturi’s theorie als houding

figuur 2.8

Complexity and Contradiction 

het boek van Robert Venturi
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Uit het vooronderzoek, waarin een twintigtal casussen zijn behandeld en 
in relatie zijn gelegd tot Venturi’s theorie, blijkt dat de architectuur van 
de complexiteiten en de contradicties opgevat dient te worden als een 
houding. Dit is van belang, omdat het boek misschien vandaag de dag te 
snel geassocieerd wordt met de post-modernistische stroming waarin 
directe, vaak zelfs banale, verwijzingen gemaakt worden met het verleden. 
Ik zie het boek niet als een handleiding, of een manifest om de 
historische rijkdom van entablementen, penanten, pilasters te doen 
herleven in de architectuur. Nee, voor mij is Venturi een houding waarin 
gebruik gemaakt wordt van de complexiteiten en contradicties die de 
huidige bouwopgave met zich meebrengt. Venturi stelt dat de 
complexiteiten, waarmee de ontwerper te maken heeft, gebruikt kunnen 
worden. In plaats van de modernistische ‘dit-of-dat’6 houding, Waarin 
volgens Venturi een element slechts één functie bekleedt, kan de 
‘dit-en-dat’7 houding ambiguïteit laten bestaan en tevens een dubbele 
betekenis hebben. Indien de ontwerper het conflict tussen twee, of meer 
aspecten laat bestaan ontstaan er nieuwe architectonische mogelijkheden. 
Benaderd vanuit de ‘ingepaste complexiteit’,8 laat de ontwerper de 
overdreven orde breken door alle externe factoren. Benaderd vanuit de 

6.  Studenten 
afstudeeratelier 
Colenbrander/Van Hoof, 
2012:483

7.  Ibid.

8.  Ingepaste complexiteit: 
Een aanpak die valt onder 
de dit-en-dat houding 
waarbij de ontwerper begint 
met een overdreven orde, 
waarna deze doorbroken kan 
worden door een tweetal 
principes: accommodatie en 
juxtapositie. Ibid. p. 484
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‘gebonden complexiteit’, laat de ontwerper alle losse entiteiten bestaan in 
het ontwerp en bindt ze vervolgens om uiteindelijk eenheid te verkrijgen. 
Ik zal mijzelf positioneren ten opzichte van Venturi’s theorie zoas hij die 
beschreven heeft in zijn boek Complexity and Contradiction in 
Architecture, alvorens ik de ontwerpopgave toelicht.

Het is opvallend dat het boek vandaag de dag slachtoffer geworden is van 
deze historiserende aftakking van het postmodernisme. Venturi’s eigen 
handelingen lijken hier voor een deel  verantwoordelijk voor. Kijkend 
naar bijvoorbeeld het Vanna Venturi House, dat hij voor zijn moeder is 
Pennsylvania bouwde in 1961, maar ook naar de National Gallery 
Sainsbury Wing die hij bouwde tussen 1988 en 1990, doemen de 
historische referenties op. Maar in het geschreven deel van Complexity 
and Contradiction in Architecture wijst Venturi de lezer op verschillende 
handelingen die in de architectuurgeschiedenis zijn gedaan. De 
contrasterende belendingen van bijvoorbeeld de kathedraal van 
Glaucester9 of de elegante krommingen in de barokke gebouwen die 
tezamen inflecteren, zijn middelen die gebruikt kunnen worden in de 
huidige bouwopgave. Het boek dwingt tot het leren van de geschiedenis, 
waardoor het palet aan middelen continu toeneemt. Het leidt tot een 
architectuurdiscours, waarbij er – zij het in geschreven of gebouwde vorm 
– een architectuur ontstaat die afsterft met fouten en leert van het 
verleden. Het leidt tot een architectuur die evolueert en een architectuur 
die – uiteindelijk – te toetsen is. Hierbij impliceer ik niet de elementen 
letterlijk te kopiëren, maar te begrijpen wat elke afzonderlijke handeling 
of element, met zich mee brengt in de perceptie van het gebouw. Dit stelt 
Venturi ook zelf in zijn introductie door middel van een citaat van 
Henry-Russel Hitchcock:

Once, of course, almost all investigation of the architecture of 
the past was in aid of its nominal reconstitution – an instrument 
of revivalism. That is no longer true, and there is little reason to 
fear that i twill, in our time, become so again. Both the architects 
and the historian-critics of the early twentieth century, when they 
were not merely seeking in the past fresh ammunition for current 
polemical warfare, taught us to see all architecture, as it were, 
abstractly, false though such a limited vision probably is to the 
complex sensibilities that produced most of the great architecture of 
the past. When we re-examine – or discover – this or that aspect of 
earlier building production today, it is with no idea of repeating its 

9.  Venturi, 1977:61
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forms, but rather in the expectation of feeding more amply new 
sensibilities that are wholly the product of the present. To the pures 
historian this may seem regrettable, as introducing highly subjective 
elements into what he believes aught to be objective studies. Yet the 
pure historian, more often than not, will eventually find himself 
moving in directions that have been already determined by more 
sensitive weathervanes.10

Hieruit valt te stellen dat door het leren van aspecten uit de geschiedenis 
de architectuur kan verbeteren. Zo evolueert de traditie zich, zoals de 
Nobelprijswinnaar van de literatuur Thomas Stearns Eliot stelt:

In English writing we seldom speak of tradition. … Seldom, 
perhaps, does the word appear except in a phrase of censure. If 
otherwise it is vaguely approbative, with the implication, as to a 
work approved, of some pleasing archeological reconstruction. … 
Yet if the only form of tradition, of handing down, consisted in 
following the ways of the immediate generation before us in a blind 
or timid adherence to its successes, ‘tradition’ should be positively 
discouraged. … Tradition is a matter of much wider significance. 
It cannot be inherited, and if you want it you must obtain it by 
great labour. It involves, in the first place, the historical sense, 
which we may call nearly indispensable to anyone who would 
continue tob e a poet beyond his twenty-fifth year; and the 
historical sense involves perception, not only of the pastness of the 
past, but of its presence; the historical sense compels a man to write 
not merely with his own generation in his bones, but with a feeling 
that the whole of the literature of Europe … has a simultaneous 
existence and composes a simultaneous order. This historical sense, 
which is a sense of the timeless as well as of the tempora land of the 
timeless and temporal together, is what makes a writer traditional, 
and it is at the same time what makes a writer most acutely 
consious of his place in time, of his own contemporaneity. … No 
poet, no artist of any kind, has his complete meaning alone.11

T.S. Eliot stelt dat traditie met grote moeite, te beheersen valt. Het vergt 
een historisch bewustzijn, maar het kan niet worden overgenomen als 
een historische reconstructie. Het is dus geworteld in de geschiedenis, 
zonder al bij voorbaat geschiedenis te zijn. Venturi tracht te leren vanuit 
het verleden, door het retrospectieve onderzoek gericht op zijn eigen 

10.  Venturi, 1977:13-14

11. Ibid. p.13



118

fascinaties; de complexiteit en contradictie in de architectuur. Venturi zag 
dit voornamelijk terug het Maniërisme, de Barok en de Rococo, maar 
zoals het vooronderzoek heeft aangetoond, zijn deze aspecten ook terug 
te vinden in latere perioden; van de manipulatie ‘Bundner’ bouwtraditie 
in Zwitserland door Rudolf Olgiati, tot de deconstructivistische 
vervormingen van UN-studio. Dit maakt dat het boek vandaag de dag 
nog draagkracht kan verkrijgen als een palet aan mogelijkheden binnen 
de bouwopgave. Het palet kan weliswaar aangevuld worden zoals dit 
onderzoek de mogelijkheden van de tussenruimtes aanvult.

Ik zie Complexity and Contradiction in Architecture van Venturi als een 
houding, een opportunistische instelling waarbij de complexiteiten 
en contradicties worden geaccepteerd en worden benut ten goede van 
het ontwerp. Voor het te maken ontwerp heb ik deze complexiteiten 
benut, soms heb ik ze zelfs op Maniëristische wijze overdreven. Het zijn 
ingrepen die niet alleen een ruimtelijk drama op kunnen leveren, maar 
ook functionele kwaliteiten kunnen creëren. Om dit te illustreren licht 
ik het ontwerp toe op basis van enkele handelingen die geïnspireerd zijn 
op, of ter illustratie kunnen dienen voor, de theorie van Venturi. De 
eerste stap is de stedenbouwkundige inbedding, de complexiteiten en het 
benutten ervan, zetten zich uiteindelijk door tot in de vervolgstappen, tot 
het detail.
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Het plan uitgelegd

figuur 2.9

Detail van het plan
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De manipulaties die worden uitgevoerd vanuit het repertoire van 
Venturi leveren uiteindelijk mogelijkheden voor de tussenruimte. Door 
het conflict op te zoeken kunnen er nieuwe kwaliteiten toegedicht 
worden. Het onderzoek naar Aldo van Eyck en de Smithsons zal een 
belangrijke rol innemen in de besluitvorming over deze tussenruimte. 
De theorie van Venturi zal echter het vertrekpunt van het ontwerp zijn. 
De complexiteiten die ontstaan kunnen dan worden versterkt of worden 
benadrukt vanuit het gedachtengoed van Van Eyck of de Smithsons. Ik 
tracht een korte voorstelling te geven van de wijze waarop Venturi een 
aandeel heeft in het ontwerpproces alvorens ik mij concentreer op een 
steeds kleinere schaal.



122

Orde

Te midden van het bouwblok tussen de Geldropseweg, de Hoefkestraat 
en de Sint-Rochusstraat, is een chaotische kern. Deze kern is het gevolg 
van successievelijke bouwactiviteiten, die weer het gevolg zijn van de vraag 
van de functies. Deze successievelijke bouwactiviteiten resulteren in een 
chaotische kern. De pragmatische en functionele besluitvorming heeft 
gezorgd voor grillige gebouwvormen in een chaotische kern midden in het 
bouwblok met verschillende texturen en detailleringen. 

Het vooronderzoek heeft aangetoond dat Venturi twee benaderingen heeft: 
de gebonden complexiteit en de ingepaste complexiteit. De eerste variant – 
gebonden complexiteit – betekend, zoals eerder uitgelegd, het creëren van 
eenheid vanuit losse delen. De laatste – ingepaste complexiteit – betekent 
het beginnen met een orde die vervolgens gebroken wordt. Dat deze twee 
benaderingen niet zo eenvoudig te scheiden zijn in het ontwerpproces bleek 
al tijdens het vooronderzoek. Met een krachtig gebaar tracht ik eenheid te 
creëren in het bouwblok, maar vervolgens accommodeert dit gebaar aan de 
functionele en contextuele eisen, waardoor de orde weer gebroken wordt.

Door een ‘Smithoniaanse’ benadering te hanteren ontstaat er orde in de 
chaotische kern, zoals hiernaast afgebeeld. Vergelijkbaar met het Robin 
Hood Gardens complex wordt er hier op een vast interval een drietal 
krachtige gebaren gemaakt, die als gebaar de ruimtes definiëren. Dit gebaar 
resulteert niet alleen in een pad dat gebruikt kan worden om het blok te 
doorkruizen. Het gebaar resulteert tevens in een aantal ongebruikte leegtes 
midden in het blok. Deze leegte wordt als het ware geclaimed door het 
bouwblok; een charged void, zoals de Smithsons het zouden noemen. Deze 
ruimte wordt zo onderdeel van het gebouw, een ruimte die zou kunnen 
functioneren in de gefaseerde overgang tussen het privé en het publieke 
domein.

figuur 2.10

Situatietekening Robin 

Hood Gardens
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Contextuele afwijking

Door de context te accepteren en hier op aan te sluiten wordt de 
basisorde doorbroken. Dit is de eerste stap in een reeks orde-brekende 
handelingen. De gebouwen sluiten aan op de rooilijn van het blok, 
waardoor er ook aan de Geldropseweg een gestalte ‘opdoemt’; het 
binnenste deel van het bouwblok wordt zichtbaar in de voorgevel. Maar 
binnen in het bouwblok gebeurt er meer: Intern meanderen de gebouwen 
om een drie tal bomen en sluiten aan op de bestaande bebouwing. 
Hierdoor verandert het perspectief constant wanneer men door deze 
publieke ruimte loopt. Het zorgt ook voor een tweede voordeel; het 
koorddansje op de rooilijn. Vergelijkbaar met Van Eycks ‘koorddansen 
op de rooilijn’ medieert de meanderbeweging van de gebouwen met het 
publieke domein aan de binnenzijde van het bouwblok, maar ook in de 
gebouwen ontstaan er mogelijkheden voor meer daglicht en uitzicht over 
het pad. 

figuur 2.11

Plattegrond van de 

Algemene Rekenkamer
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Overdrijving van afwijking

Deze tweede ingreep is een direct vervolg op de eerste ingreep; een 
soort “1b ingreep”. Door de bestaande muren te integreren in het plan 
ontstaan er tussengebieden die de grens nog sterker vervagen tussen het 
openbaar- en privédomein, zonder verloren te gaan in een ruimtelijke 
continuïteit. Dit is te vergelijken met de tussenstappen die Van Eyck 
implementeerde in het Burgerweeshuis. Tevens wordt de hiervoor 
genoemde contextuele afwijking overdreven, waardoor de complexiteiten 
intern en extern worden doorgevoerd: het resulteert zelfs in de opsplitsing 
van een gebouw. 

Het laten staan van de muren, heeft niet alleen als voordeel dat een deel 
van de historie zichtbaar blijft, de muren laten tussengebieden ontstaan 
die gebruikt kunnen worden in het behandelproces. Vergelijkbaar met 
de hierboven afgebeelde toegang van Van Eycks Burgerweeshuis, of de 
oude kloostermuur in zijn Algemene Rekenkamer, definiëren de muren 
tussengebieden. De tussenstappen die ontstaan door de bestaande muren, 
worden ingezet om de gefaseerde overgang van openbaar naar privé te 
bewerkstelligen. 

figuur 2.12

Ruimteschema van het 

entree-gebied van het 

Burgerweeshuis
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Functionele afwijking

In deze laatste stap van de stedenbouwkundige inpassing, wordt het 
gebouw vormgegeven aan de hand van de functionele aspecten die zich 
in de gebouwen afspelen. Hierdoor wordt het bouwvolume aanzienlijk 
verkleind en ontstaan er meer sprongen in het gevelbeeld; zoals Van Eyck 
het zou kunnen zeggen: ‘de rooilijn danst verder’. Deze derde ingreep is 
in deze reeks de laatste, maar deze inpassing van Venturi’s houding, en 
hiermee de Smithsoniaanse basisordening brekend, wordt tot aan het 
detail doorgevoerd. 

De reeks manipulaties die hier zijn uitgevoerd staan model voor het 
ontwerpproces. In plaats van de complexiteiten op te lossen, of ze te 
verdoezelen, worden de voordelen eruit gehaald. Dit gebeurt door middel 
van het overdrijven van de complexiteiten. Hierdoor ontstaan er nieuwe, 
of andere ruimtes; het biedt nieuwe aanknopingspunten voor nieuwe 
architectonische uitwerkingen.
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Consequenties van de stappen

Door de complexiteiten te accepteren wordt de rigide orde 
gemanipuleerd en ik, als architect, kijk toe en overdrijf het zelfs op 
sommige punten. Hierdoor ontstaan mogelijkheden: de golvende 
rooilijnen zorgen bijvoorbeeld voor de constante veranderingen in 
het perspectief naarmate men het gebied doorloopt. Tevens bieden de 
verspringingen in de gevel mogelijkheden voor zowel de ruimtelijke 
organisatie, als ook voor pragmatischere zaken zoals de inval van licht. 
De gebouwdelen breken bij de de bestaande muren, absorberen ze zelfs, 
of de blokken meanderen om deze muren waar dit kan. Er ontstaan 
mogelijkheden voor de organisatie van het plan en de indeling van de 
gebouwen. Zo zorgen de muren voor een gefaseerde overgang van privé 
naar openbaar. Hierdoor wordt de confrontatie met de eerste fase, met de 
ex-gedetineerden die net uit de gevangenis komen, en de buurt zachter. 

Echter hebben deze complexiteiten ook hun keerzijde. De verscheidende 
manipulaties van het bouwblok leveren grillige gebouwvormen op, dat 
kan leiden tot een gebrek aan eenheid. Om de drie hoofdgebaren niet 
verloren te laten gaan, en om het gevelbeeld zijn gewenste eenheid te 
laten behouden zonder het te laten verzanden in de “busyness” – zoals 
Venturi het noemde bij het Vanna Venturi House – 12 is er een ingreep 
nodig om eenheid te verkrijgen. Hiervoor keer ik naar het 
vooronderzoek, naar Rudolf Olgiati’s Haus Gehring-Dollemeier.13  Rudolf 
Olgiati zat naar alle waarschijnlijkheid met hetzelfde probleem bij dit 
woonhuis in Winterthur. De contextuele vervormingen en de functionele 
verstoringen van de basisorde worden in dit woonhuis vermomd door 
een massieve witte schil. Deze schil is zo dominant, dat het alle 
verstoringen van de basisorde opneemt, waardoor het huis zijn orde niet 
verliest. Doordat de gevel verstoord is door alle interne en externe 
complexiteiten zal dit principe gebruikt worden in het plan.

12.  Studenten 
afstudeeratelier 
Colenbrander/Van Hoof, 
2012:334

13.  Ibid. pp.359-378
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figuur 2.14 

Situatietekening



133



134



135



136

Het binnenste buiten

De Rochusbuurt stond bekend om de schuren die allerlei bedrijfjes 
huisvestte aan de binnenzijde van het bouwblok. Door de oorlog en 
economische ontwikkelingen zijn deze terreinen soms leeg komen te 
staan. Door Stichting Exodus aan de binnenzijde van het bouwblok te 
plaatsen ontstaat er niet alleen een verdichting van het bouwblok, maar 
ontstaat er ook weer een nieuwe bedrijvigheid in dit bouwblok.

Elk van de drie gebouwen verschijnt eens aan de buitenzijde van het 
bouwblok; de binnenkant van het bouwblok komt naar buiten. Naast 
dat dit een ingang faciliteert voor het kantoor aan de Geldropseweg, 
confronteert het de buurt ook de activiteiten die zich afspelen aan 
de binnenzijde van het bouwblok. In plaats dat de stichting verhuld 
wordt achter de gevels, wordt de buurtbewoner en de toevallige passant 
geconfronteerd met hetgeen zich aan de binnenzijde van het bouwblok 
afspeelt.

De gevelafwerking is gebaseerd op de onofficiële gebouwen die vaak 
binnen een bouwblok gebouwd worden. Vandaag de dag staan er 
diverse schuren met verschillende gevelafwerkingen. Eenvoudige gevels 
en een pragmatische afwerking van plaatmateriaal of metselwerk; 
materiaal dat ogenschijnlijk toevallig voor handen was. Wanneer de 
gebouwen groter worden, ontstaat er een eenheid, niet alleen door 
hetzelfde materiaalgebruik, maar ook door een sterke ritmiek in de gevel. 
Duivenhokken hebben gefungeerd als een referentie voor het plan. De 
lange, en lage vormen worden onderbroken door ritmische openingen 
voor de duiven. Deze ritmiek, die voortkomt uit een eenvoudig rationeel 
reproductieprincipe, wordt incidenteel onderbroken door een deur, een 
raampje of andere doorbrekingen die van binnenuit nodig waren.

Gezien de problematiek van de gevel, die hiervoor genoemd is, 
wordt er één materiaal gebruikt; betonplex. Dit materiaal is in feite 
multiplex met een waterdichte coating aan beide zijden, en wordt veelal 
gebruikt voor betonbekisting. Door deze te gebruiken als potdeksels 
aan de gevel ontstaat er een sterke horizontale geleding die de vele 
grillige gebouwvormen aan elkaar bind, of aan elkaar relateert door 
de overeenkomstige bekleding. Het zorgt er tevens voor dat het sterke 
hoofdgebaar zichtbaarblijft; de Smithsoniaanse basisordening.
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figuur 2.15

Rudolf Olgiati’s Haus 

Gehring-Dollemeier
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Verdere orde is bewerkstelligd door het ritmisch plaatsen van ramen, 
maar ook de noodzakelijke hemelwaterafvoeren fungeren als belangrijk 
ordenende elementen. Vergelijkbaar met Van Eycks regenwaterafvoeren 
in bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer, wordt de horizontale geleding 
ritmisch onderbroken door de verticale geleding; zijn rijk gedetailleerde 
regenpijpen met cannelures. De noodzaak wordt gebruikt in het voordeel 
van het plan.

figuur 2.16

Gevelaanzicht derde fase

figuur 2.17

Gevelaanzicht kantoor 

vanaf de Geldropseweg
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figuur 2.18 (Boven)

Gevelaanzicht eerste en 

tweede fase

figuur 2.19 (Onder)

Gevelaanzicht tweede 

en derde fase vanaf de 

Hoefkestraat
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Eerste fase

In de eerste fase verblijft een groep van acht cliënten direct nadat ze 
uit de permanente detentie komen. De bedoeling van deze fase is dat 
ze direct de interactie opzoeken met de mede bewoners, met wie ze 
samen de eerste drie maanden verblijven. De eerste fase is gesitueerd in 
het langste gebouw van het plan, dat grenst aan het bouwblok van de 
Geldropseweg. De eerste fase is het minst naar de buurt gekeerd.

De kenmerkende knik van de eerste fase komt voort uit een overdrijving 
van een conflict. Om aan te sluiten op de zijkant van het dakterras 
van het bouwblok aan de Geldropseweg dient de lange as een knik 
te maken. Zoals in de hiervoor genoemde schema’s te zien is, wordt 
dit conflict overdreven: er ontstaat een patio. Niet alleen wordt deze 
patio gedeeld door de eerste en tweede fase, tevens biedt het een extra 
daglichtmogelijkheid. Deze breuk levert namelijk een opmerkelijke 
plattegrond op.

figuur 2.20

Overzichtstekening
M

K

M
K

M
K

M
K

M
K

M
K

D
G

W
M

C
V

M
K



141

figuur 2.21

Schema van de 

uitwerking van de 

contextuele vervorming
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Door zowel de rechte as door te trekken van de basis ordening, alswel 
de benodigde knik te faciliteren ontstaat er op twee plekken poché. 
Deze ruimte wordt gebruikt als verkeersruimte, het faciliteert de 
entree en de trap die naar de eerste verdieping leidt. Door de plek 
waar de knik ontstaat te voorzien van een raam in de lengte, ontstaat 
er een strook licht en een punt waar even naar buiten gekeken kan 
worden.  Een tweede opmerkelijke aspect van de plattegrond is 
de gevelafwerking. Deze loopt van buiten naar binnen door. Deze 
materialisatie zet zich na de entree niet meer door, het maakt plaats voor 
een eenvoudige materiaalafwerking. De materialisatie is te vergelijken 
met sommige houten schuurtjes die er eerder stonden; eenvoudige 
houtskeletbouwelementen en zichtbare vloerconstructies.

Naast dat de knik van het bouwblok zijn invloed heeft op de plattegrond, 
is er een ander aspect zichtbaar. Door in de plattegrond volumes te 
plaatsen worden ruimtes afgebakend en meandert de looproute langs, 
en door de ruimtes. Op de begane grond meandert de looproute om 
de toiletten en een bestaande muur. De gang op de eerste verdieping 
meandert om de badkamer en de slaapvertrekken. Deze gang wordt 

figuur 2.22
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figuur 2.23

Eerste fase

tweede verdieping

figuur 2.24
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belicht door twee ramen en een opening. Deze opening haalt licht uit de 
poché ruimte waarin de trap gesitueerd is die naar de eerste verdieping 
leidt. Het tussengebied articuleert plekken door een meanderende 
beweging. Sommige plekken zijn slechts functioneel als gang, terwijl 
andere plekken mogelijkheden bieden voor een praatje.

In de doorsnede speelt zich een ander aspect af. Een half verdiepte 
parkeerplaats compenseert een deel van de parkeerbehoefte, die door 
het gehele plan in beslag genomen wordt. Vergelijkbaar met Victor 
Horta’s Hotel Tassel ontstaat er een breuk in de doorsnede, waardoor 
de doorsnede opgedeeld wordt door een trap op de begane grond en de 
verdieping. 

Doorsnede

Symmetrie

figuur 2.25

Doorsnede Victor Horta’s 

Hotel Tassel
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figuur 2.26

Eerste fase 

doorsnede

figuur 2.27

Eerste fase 

gevelaanzicht
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figuur 2.28

Fotomontage van de gang 

op de eerste verdieping



147

figuur 2.29

Fotomontage van de keuken
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Tweede fase

De tweede fase wordt ook bewoond door acht personen. De cliënten 
verblijven hier naar verwachting ongeveer zes maanden en er wordt steeds 
meer beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel. De woonvorm 
wordt steeds zelfstandiger en er wordt geacht een netwerk op te bouwen 
en te onderhouden in de omgeving.

Deze fase wordt opgedeeld in twee woongroepen van elk vier personen, 
op deze wijze wordt ook het wonen een meer zelfstandige bezigheid. Elke 
woongroep heeft haar eigen keuken, maar de woonkamer wordt gedeeld. 
Er zijn hier een aantal Venturiaanse handelingen te zien. De plattegrond 
vertoont een tweede knik die het achterpad dat naar de omliggende 
woningen leidt accommodeert. Een vergelijkbare manipulatie is te 
vinden naast de woonkamer. De buitenmuur ‘beweegt’ op maniëristische 
wijze om de restanten van een oude loods heen. Deze overdrijving van 
het conflict, zorgt voor een opdeling van het gebouw, tevens kan de 
oude muur vanuit de woonkamer aanschouwd worden als een soort 
museumstuk.

figuur 2.31 (Rechts)
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Het gebouw is lang en smal, waardoor de indeling snel een diagram 
vormt, een rechte aaneenschakeling van functies zoals de zogenaamde 
‘shotgun houses’ in New Orleans. Door het recht achter elkaar plaatsen 
van de deuren ontstaat er een directe overgang tussen de beide ruimtes; 
de deur is een guillotine. Door twee volumes te plaatsen, en hierbij 
gebruik te maken van de Venturiaanse handelingen, ontstaat er een 
meander beweging. In deze volumes zitten aan de entreezijde een 
berging, toilet en keuken, en aan de andere zijde een knik en een patio. 
Deze patio levert extra daglicht voor die woongroep en is tevens een extra 
buitenruimte. Door deze meanderbeweging zijn er geen deuren nodig, 
maar worden door de tussengebieden de ruimtes gearticuleerd.

figuur 2.32

‘Shotgun houses’ in 

New Orleans
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figuur 2.33
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figuur 2.34

Tweede fase

tweede verdieping

figuur 2.35
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figuur 2.37

Tweede fase 

doorsnede

figuur 2.36

Tweede fase 

gevels
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figuur 2.38

Gang van het Hubertushuis 

in de bel-etage
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figuur 2.39

Fotomontage gang op de 

eerste verdieping
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Derde fase

De laatste fase is de meest zelfstandige fase. De cliënten wonen hier 
ongeveer zes maanden tot een jaar, tot ze een zelfstandige woning 
gevonden hebben. De cliënt krijgt slechts ambulante begeleiding en 
zal zichzelf dus ook volledig in zijn of haar eigen onderhoud moeten 
voorzien. Dat de cliënten in deze fase al verder in de maatschappij 
geïntegreerd zijn, uit zich op verschillende manieren.

Allereerst is het blok gesitueerd aan het pad dat door het bouwblok loopt. 
Hierdoor sluit het direct aan op het publieke domein. Tevens slotte zijn 
de woningen direct ontsloten aan dit publieke domein, er is dus – in 
tegenstelling tot de andere fasen – bijna geen gefaseerde overgang tussen 
het privédomein en het publieke domein. De enige overgang is die van 
de iets teruggelegde deur, waardoor er een afdakje ontstaat. Ten slotte 
wordt deze fase verantwoordelijk gehouden voor het publieke deel. Deze 
fase zorgt niet op esthetische wijze voor het pad, maar vooral in de vorm 
van sociale controle kan deze fase de voordelen leveren aan de buurt.

figuur 2.40
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figuur 2.41
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Het meest kenmerkende aan het gebouw is de wijze waarop deze om 
de bestaande boom gebouwd is. Deze contextuele afwijking zorgt voor 
een opdeling van de woningplattegronden. Het lijkt logisch om de 
woning-scheidende muur door te trekken van de begane grond naar de 
eerste verdieping. Dit resulteert echter in een zeer ruime slaapkamer op 
de bovenverdieping. Door deze verdiepingen in elkaar te laten grijpen, 
ontstaat er niet alleen een meer gebalanceerde verhouding ten aanzien 
van het woningoppervlak, tevens ontstaan er diverse woningtypen. 
Daarbij biedt de complexe aaneenschakeling verschillende mogelijkheden 
om daglicht binnen te krijgen, over de diepte van de woning. Dit uit 
zich bijvoorbeeld in het plaatsen van daklichten op plekken waar geen 
verdieping boven de beganegrond zit. Er zijn echter ook andere manieren 
mogelijk, door het plaatsen van een raam in de buurt van een trap, 
‘snoept’ de woonkamer licht van de verlichte bovenruimte.

figuur 2.42

Derde fase gevelaanzicht
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figuur 2.43

Fotomontage van de keuken
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figuur 2.46 (Rechts)

Fotomontage van de 

slaapkamer

figuur 2.45

Derde fase 

Doorsnede
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Kantoor

Het kantoor is vrij toegankelijk en sluit aan op de gezamenlijke 
woonkamer. Alle Exodushuizen hebben een ‘woonkamercultuur’. In een 
gezamelijke ruimte drinken de cliënten regelmatig koffie samen met de 
begeleiders. Dit gebouw biedt plaats voor het kantoor, de eetzaal een 
activiteitenzaal, de hoofdentree, een vergaderruimte en het nachtverblijf 
van de begeleider met nachtdienst. Dagelijks wordt er gezamenlijk, met 
alle fasen, ontbeten en twee keer per week wordt er samen gedineerd. 
Tevens biedt het gebouw plek voor therapie. Een activiteitenzaal biedt 
hier plaats voor, waar tevens voorstellingen gegeven kunnen worden. 
Indien we kijken naar de wijze waarop deze functies zijn ingepast, valt er 
een aantal Venturiaanse thema’s op.

figuur 2.47

Overzichtstekening

figuur 2.48 (Rechts)
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De plattegrond is de meest grillige van het totale plan. Deze grillige 
vorm is te danken aan verschillende Venturiaanse handelingen. Allereerst 
diende het kantoor in te passen tussen de twee grotere gebouwblokken 
aan de Geldropseweg. De hoofdvorm diende te knikken om deze 
inpassing te faciliteren; een contextuele afwijking. Ook de twee 
bomen die momenteel op het plan staan, zorgen voor een contextuele 
afwijking. Het gebouw wordt opgedeeld door deze ingreep, waardoor 
er twee hoofdruimtes ontstaan; de eetzaal en de activiteitenzaal. In 
het volume tussen de eetzaal en activiteitenzaal zijn de toiletten en 
kleedruimtes gesitueerd. De deuren van deze ruimtes zijn gegroepeerd 
en iets teruggezet ten opzichte van de wand. Hierdoor ontstaan er kleine 
tussengebieden en worden de afzonderlijke ruimtes gearticuleerd. 

De toegang tot dit hoofdgebouw, is opvallend. Vanaf de Geldropseweg 
kan men het gebouw betreden via een eenvoudige deur, een deur 
die vergelijkbaar is met de deuren van de achtertuinen naar het 
binnenterrein. Maar hoewel men naar binnen gaat blijft men nog buiten. 
De werkelijke ingang begint pas op de plek waar het binnenterrein 
begint. De bezoeker zal dus door de ruimte lopen die tussen de twee 
gebouwen gevormd wordt. Deze ruimte wordt tevens gebruikt als extra 
lichtschacht voor de vergaderzaal en het slaapvertrek van de begeleider.  

Ook dit gebouw gebruikt de restanten van de oude loodsen die op dit 
tussengebied zijn gebouwd. Nergens loopt de muur parallel aan het 
gebouw, waardoor de muur op sommige punten door het gebouw gaat. 
Door de muur te laten staan ontstaat er poché. Enerzijds is dit het type 
open-poché, omdat van binnenuit deze zichtbaar is via de grote ramen, 
maar vanuit buiten is alleen de resterende muur te zien; vanuit deze zijde 
is het gesloten-poché. Deze ruimte tussen de resterende muur en het 
gebouw wordt gebruikt om daglicht toe te laten en tevens de gewenste 
privacy te bieden. Door deze poché wordt de kleedkamer van daglicht 
voorzien en tevens wordt er voor de gewenste privacy gezorgd. Dit is ook 
het geval bij de activiteitenzaal, waar soms groepsactiviteiten plaatsvinden 
en extra kijkers niet altijd gewenst zijn. De muur loopt tevens door deze 
activiteitenzaal, hij wordt echter lager gemaakt, waardoor er een podium 
ontstaat. Aan de andere zijde ‘breekt’ het gebouw door de bestaande 
muur, waardoor er een doorgang ontstaat voor de ontsluiting naar het 
binnenterrein. De begeleider – die ’s avonds van boven uitzicht heeft op 
het terrein – kan in het geval van calamiteiten via deze doorgang snel 
naar de woonvertrekken van de cliënten.
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Kantoor beganegrond
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figuur 2.50 

Kantoor eerste verdieping

figuur 2.51 

Kantoor tweede verdieping
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figuur 2.52 

Kantoor doorsnede

figuur 2.53 

Kantoor gevelaanzicht vanaf 

de Geldropseweg 

figuur 2.54 (volgende pagina’s)

Fotomontages interieur
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Het ‘tussen’ en Venturi:  

een reflecterende samenvatting

figuur 2.55

Binnenterrein in Rome
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De lijnen zijn gezet en de laatste woorden zijn getypt. Dit houdt echter 
niet in dat het denken van Venturi en de interesse voor het ‘tussen’ stopt, 
na dit project. Er zijn na dit project nog vragen, bij mij als onderzoeker, 
maar ook door mij als onderzoeker. In deze reflecterende samenvatting 
poog ik een deel van deze vragen en gedachtegangen uiteen te zetten en 
tevens dit project te positioneren, niet alleen in de theorie van Venturi, 
maar in een strategie die zowel het ‘tussen’ bekleedt, als de stad.

Venturi: het onthullen van het ‘tussen’

Venturi’s poché was de belangrijkste drager van het onderzoek. De term 
was de initiator van het onderzoek, hoewel het theoretische onderzoek 
hier soms – bewust – los van keek, om meer kwaliteiten van het ‘tussen’ 
te identificeren. Poché ontstaat door het conflict tussen twee ruimtes die 
elk niet wensen te accommoderen. Deze tussenruimte ontstaat dus uit 
een Venturiaans conflict.

Deze conflicten hebben de basis gevormd voor het plan. Vanuit een 
rigide orde hebben de verschillende contextuele afwijkingen en de 
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functionele afwijkingen het plan zijn kenmerkende vorm gegeven. 
Wederom hebben de vele afwijkingen aangetoond dat Venturi’s 
volgordelijkheid met betrekking tot de ontwerpopgave niet geheel correct 
is. In het vooronderzoek is gebleken dat de strategie van de ingepaste 
complexiteit – waarbij de orde gebroken wordt door externe invloeden 
– niet zo lineair is als de begripsdefinitie doet vermoeden. Het scheppen 
van eenheid is een iteratief proces, waarbij het breken van orde en deze 
weer opbouwen elkaar herhaaldelijk afwisselen. Deze problematiek uitte 
zich vooral in de gevel. Voro dit onderzoek concentreerde ik mij op 
de tussengebieden. Laat ik beginnen door de twee zinnen te harhalen  
waarmee ik mijn inleiding afsloot waarmee ik mijn onderzoeksdoel 
samenvatte:

Een verdieping op Venturi’s poché-ruimtes, door de waarde 
van deze ruimtes te onderzoeken. Dit zal gedaan worden door 
middel van een retrospectief onderzoek naar de tussenruimtes van 
Van Eyck en de Smithsons en een ontwerpend onderzoek naar de 
toepassing ervan.

Door de tussenruimtes van Aldo van Eyck en die van de Smithsons 
te onderzoeken, kan er op een andere manier gekeken worden naar 
Venturi’s poché dan zijn gangbare definitie. De harde articulerende 
tussengebieden van de Smithsons en de mediërende tussengebieden van 
Van Eyck laten benaderingen zien voor de restgebieden. Deze laatste 
term – restgebieden – en dus ook poché hebben mij vaak dwars gelegen. 
Hoewel ik beaam dat poché niet vormgegeven kan worden, stel ik dat 
de tussenruimte wel vormgegeven kan worden. Poché is een resultante 
van twee dominante ruimtes, een restruimte die de gaten opvult en 
waaraan een zekere functie toegekend kan worden. Het is ondergeschikt 
aan de dominerende ruimtes, de vormgeving is dus een resultante 
hiervan. Echter hebben de brute intervallen van de Smithsons en de 
mediërende en meanderende tussengebieden van Van Eyck doen inzien 
dat de tussenruimte wél ontworpen kan worden, zodanig dat het zelfs het 
belangrijkste architectonische element van de gebouwen vormt. Terwijl 
Venturi spreekt over restruimte, laten Van Eyck en de Smithsons de 
noodzaak zien van deze ruimte.



173

Het tussen als strategie

Deze noodzaak kan vandaag de dag nog steeds gevonden worden. Het 
ontwerp is hier een illustratie van. Door tussengebieden te introduceren 
in de stad kan er gemedieerd worden tussen de stad en het gebouw. Om 
dit uit te leggen keer ik naar mijn ontwerpopgave, als illustratie voor een 
strategie waarin het ‘tussen’ een belangrijke rol speelt.

Hoewel er in de ontwerpopgave gekozen is voor een sociaal lastige groep 
– in dit geval ex-gedetineerden – kan er gesteld worden dat het bouwen 
in binnen in een bouwblok altijd een sociale complexiteit met zich 
meebrengt. De functiekeuze is gebaseerd op deze sociale complexiteit, 
maar bij nader inzien is elke bouwopgave binnen een bouwblok een 
sociaal complexe opgave. De achtergevels van de omliggende gebouwen 
worden door deze ingreep ook een beetje voorgevel, waardoor mensen 
bezwaar kunnen hebben tegen een dergelijke ingreep. Tevens is het 
realiseren van een privaat buitengebied een complexe aangelegenheid.

De mediërende wijze waarop de tussenruimte in dit ontwerp is ingezet, 
kan ingezet worden voor de verdichting van andere bouwblokken. Deze 
mediërende wijze zorgt dat er een wisselwerking ontstaat tussen de buurt 
en de bewoners in het bouwblok. 

Dit plaatst het project ook in perspectief. Het project fungeert als 
naslagwerk en illustratie van verschillende theorieën die gevormd zijn 
betreffende het ‘tussen’.  Het illustreert tevens de wijze waarop poché 
benaderd kan worden en hoe aan deze restruimte waarde toegekend 
kan worden met in dit geval de Smithsons en Van Eyck als belangrijkste 
invloeden. Dit afstudeeronderzoek Het ‘tussen’ heeft aangetoond dat de 
tussenruimtes naast de articulerende functie een mediërende functie kan 
omvatten, een functie die geschikt is voor het gebouw en als een strategie 
kan fungeren voor de stad.
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Nawoord
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Ik heb het afstuderen altijd gezien als de ultieme proeve, als een toets 
waarin ik alles wat ik de afgelopen jaren geleerd heb tot uiting moet 
brengen als een samenvatting van ontelbare leermomenten aan de 
universiteit. Maar een samenvatting van leermomenten was voor het 
afgelopen jaar niet genoeg. Al het voorgaande deed mee, maar het 
leren ging door. Toen ik mijn begeleider Arch. AvB. Sjef van Hoof 
in de wandelgangen na afloop van mijn, nogal alternatieve tweede 
masterproject – Seraing III – the Wall – aansprak over het eventueel 
volgen van afzonderlijke vakken, en daarmee het afstuderen een half jaar 
uit te stellen, onderbrak hij mijn betoog. Ik was namelijk van mening dat 
ik nog niet over genoeg kennis beschikte om de proeve te doorstaan, om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de gebouwen die, gevolgd daarop, 
gebouwd worden. Sjef vertelde me dat je nooit uitgeleerd raakt en dat, 
indien ik dat wel was, dit niet goed zou zijn. Nu het einde van die proeve 
nadert zie ik dit ook in en omarm ik mijn onwetendheid met de gedachte 
dat ik nog een heel leven voor me heb waarin ik dit kan bijspijkeren.

Natuurlijk ging het leren door. Komend vanaf het hoger 
beroepsonderwijs onderbreekt het mij aan een theoretische en 
architectuurhistorische achtergrond. De theorie, en het schrijven erover 
waren onderdelen die ik nog niet beheerste. Ik kwam voor mijn gevoel 
net kijken in deze wereld, voelde me nieuw en op onbekend terrein. 
Gebouwen werden louter beoordeeld op esthetiek, techniek, of hooguit 
sociale problematiek. Dit project, heeft mij de onmisbaarheid van 
architectuurtheorie doen inzien. Theorie is een middel om te reflecteren 
op een gebouw, een wijze om te bekritiseren en te leren. Het valt mij 
op dat deze reflectie slechts gering plaats vindt in een werkveld waar de 
belangen juist zo groot zijn. Door te leren uit de architectuurgeschiedenis 
en hierop voort te bouwen, ontstaat er een architectuur die evolueert.

Dit is het resultaat van deze proeve. Het is niet alleen het resultaat van 
het pragmatisch onderzoeken van de handvesten van Robert Venturi, 
maar dit werk is ook de som van mijn fascinaties en voorgaande 
projecten. Ik raakte namelijk niet alleen gefascineerd door de 
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mogelijkheden die de theorie van Robert Venturi hebben voor de 
ontwerpopgave, maar ik zag ook mogelijkheden om de tussengebieden 
verder te onderzoeken. Het onderzoek naar de Smithsons en Van Eyck 
was enorm interessant. Ik liet me dan soms ook meeslepen in mijn 
enthousiasme, door de poëtische teksten van Aldo van Eyck14 en de 
strenge en rationele schematische voorstellingen van de Smithsons. Ik 
hoop eigenlijk dat dit onderzoek een bijdrage levert aan een bredere 
interesse voor deze architecten, of deze tijdsperiode – al is het maar een 
kleine.

Ik wil hiervoor een aantal mensen bedanken. Allereerst natuurlijk mijn 
ouders die mij financieel en mentaal steunden gedurende de studie. 
Mijn broer en zus, voor de gesprekken, of de gedwongen ontspanning 
wat ervoor zorgde dat ik met nieuwe ogen naar mijn eigen werk te 
kijken. Daarnaast mijn excuses aan mijn broer Maarten, die ik in een 
rumoerige tijd geregeld heb lastig gevallen met de ‘tussenruimte’ ook 
in de premature fase, met mijn beperkte kennis over het begrip. Ook 
wil ik mijn ateliergenoten bedanken, ik denk dat we met zijn allen het 
vooronderzoek hebben weten aan te scherpen en in de vele discussies 
elkanders project ook scherp hebben weten te houden. In het bijzonder 
wil ik mijn vriendin Marleen bedanken, voor de vele kritische noten in 
mijn tekst, de vele gesprekken over het onderzoek, het scherp houden van 
mijn gedachtes en het herinneren aan andere dingen dan architectuur; 
rust. 

Ik wil prof. dr. Bernard Colenbrander bedanken voor het herhaaldelijk 
reviseren van mijn verslag, waar mijn onkunde in taal soms vanaf 
straalde, maar ook zeker voor het kort en bondig kanaliseren van de vele, 
chaotische, gedachten die door mijn hoofd dwaalden. Ook wil arch. AvB. 
Sjef van Hoof bedanken, allereerst voor de mogelijkheden die hij mij in 
mijn tweede masterproject heeft geboden – dit heeft mijn enthousiasme 
voor het vak doen exploderen. Maar vooral voor zijn enthousiaste 
begeleiding, waar zijn grappen en anekdotes tot nieuwe inzichten hebben 
geleid in het ontwerpproces. Tot slot wil ik iedereen bedanken die bewust 
of onbewust een bijdrage hebben geleverd aan dit afstudeerproject.

Rutger Brouwers

14.  Hoewel de teksten 
van Aldo van Eyck complex 
zijn, zijn ze van een zodanige 
schoonheid dat ik ze iedereen 
kan aanraden die affiniteit 
heeft met literatuur, filosofie 
en poëzie.
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