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[1] ER. Ankersrnit, 
De sublieme hisrorische 

VI'Jlllll;';':ll 2007, 11 G 

Introductie 
houding ten opzichte van her hisrorische in de srad is zo lang als ik me 

kan herinneren een combinatie van en afkeer. De is 
gewenning, ik ben in de historische binnenstad van 's-Herto-

genbosch, maar is voor een op het functioneren van het histo-
rische in deze stad. Oude gebouwen worden in dag uit gcbruikt om in te wonen 
en werken. De nieuwe stad leeft in een omhulsel van geschiedenis; de oude 
wen blijven staan maar de invulling verandert. Een paar schoenen wordt in 
een eeuwenoude kelder en er wordt onder een van de oudste gebouwen van 
de srad. Het nieuwe invullen van de oude zorgt voor contact met de ge-
schiedenis dar niet overheersend is maar kort en hevig. De is overal 
maar een enkel ogenblik komt ze los van haar AJs de geschiedenis door 
de dikke verf van de komt ontstaat onvenvacht 
het inzicht dat het waar een winkel zich bevindt eeuwenoud is. 

Hier tegenover staat de afkeer van het historiserende van de stad. 
Hoewel de hele begane van de binnenstad ingevuld is met wtn-
kels en bijbehorende worden in de stad ingevuld met namaak-
historische omhulsels. De historische achtergrond van de srad wordt met 
muzak. Het gebrek aan nieuwe vormen en comrasten zorgt ervoor dar de 
denis niet bevestigd wordt maar eerder onzichtbaar, een lichtgrijs vlak 
witte achtergrond. De stad houdt op deze manier een historisch uiterlijk maar de 
historische ervaring naar de aCl1tergl~on 

is de basis van dit project. De korte, historische 
van nieuw en oud was me al opgevallen maar de aard van 

deze was nog niet Frank Ankersmit in de sublieme rus-
torische ervaring [1] deze als een gevoel van een samensmelren van heden 
en verleden, veroorzaakt door een historisch Voor mij was de roJ van het 
nieuwe in deze van wat bij Ankersmit nier echr aan bod komt. 
Dit riep de vraag op wat de relatie tussen nieuw en oud is in de historische 
Is het mogelijk om een historische te veranderen en de historische ervar-
jng te behouden? 

Boek 1 kijkt naar de historische zoals die door Ankersrrut 
is en probeert deze te aan architectuur. Dne methoden van omgang met 
historische worden bekeken en de rol van de historische enn 
geevalueerd. basis hjervan wordt een eigen methode geformuJeerd die bestaande 



structuren of relaties in het gebouw als uitgangspunt neemt en deze aanvult of ve
randerd. 

De relaties rue als basis dienen voor de nieuwe delen van het gebouw worden onder
zocht in Boek 2. Een gebouw bestaat uit een groot aantal onderdelen die volgens 
van te voren bedachte regels tot een compositie samengevoegd worden. Met de 
teksten van Vitruvius, Alberti, van Doesburg en Eisenman als uitgangspunt ontstaat 
een beeld van deze relaties die de compositie van een historisch gebouw vormen. 
Nadat een analyse van een gebouw blootgelegd heeft wat de relaties zijn tussen de 
verschillende onderdelen kunnen deze gewijzigd worden om een nieuwe functie toe 
te laten. Voorbeelden van deze bewerkingen worden in Boek 3 besproken. 

Het laatste, vierde Boek is een test van de in Boek 1 geformuleerde theorie van aan
vulling en wijziging van een historisch gebouw. De huidige Stadsbibliotheek van 's
Hertogenbosch wordt met een nieuw programma ingevuld volgens de methode uit 
Boek 1. Eerst worden de relaties tussen de verschillende ooderdelen of elementen 
geanalyseerd op basis van de in Boek 2 gevonden thema's. Hierna worden op deze 
relaties de bewerkingen uit Boek 3 toegepast om tot een gebouw te komen dat een 
nieuwe functie toelaat maar het onoverbrugbare verschil tussen heden en verleden 
intact houdt om zo de geschiedenis de mogelijkheid te bieden om zich op een onbe
waakt ogenblik te manifesteren. 

Geert Das, 1 maart 2009 
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Architectuur en de sublieme hlstorische ervaring 
"De artefacten uit het verleden zijn als reizigers door de tijd, die op hun reis uitein
delijk ons hebben bereikt. En er is wets vreemds en geconstrueerds aan de bewering 
dat ze de kentekens \Tan hun oorsprong bemdden, en ze merdoor een mstorische 
ervaring van het verleden kunnen teweegbrengen bij die open staan voor 
de van die lu',nr""I"'n, 

[2] r21 F.R. Ankersmit, De suhlieme 
historischc ervaring, Groningen 

Historische ervaring 2007,110 

Ankersmit 5ublieme bistorische moment waar-
een object eeo van het verleden 

veroorzaakt bi; de toeschouwer een reactie waardoor deze het 
gevoe.l kdjgt terug in de tijd te "A.ile ruimtelijke en demarcaties zijn 
tijdelijk opgeheven; het is het tussen en heden, in 

van ze te hun is De historische 
If''''·I'''~1I''n en heden in een korte maar extatische f3] F.R. Ankersmit, De suhlieme 

streert deze ervaring aan de hand van een aantal voorbedden zoals scJ111(jel:ljen en bistorische ervaring, 116 

O'plhnllk'lm,()'nll,f>rr,po maar laat architectuur buiten 
Toch zou ook architectuur van het ver/eden kun-
nen en Jaat Ankersmit e,en kans liggen met te bespreken. De moej-
lijkheid is dat deze ervadng zich laat sturen of ontwerpen, ze is afhankelijk van 
een persoon en een object en Ankersrnit geeft geen waarmee deze ervaring 
op te zou zljn. Wei zijn er patronen te in de door Ankersmit be-
schreven die een met architectuur maken. Architectuur 

mogelijkheden die een kan men 
binnen lopen en 2:oomringd iets wat met t\vee-
dimensionale of kleine ruet kan. Door een te betreden wordt een 

van de tijd achtergelaten en vervangen door een omgeving 
van hlstodsche objecten. Hiernaast is er nog de schaal van het historisch object; een 
gebouw uit een groat onderdelen die een historische 
kunnen opraepen, et' is 

Histo dsche rr,oI"',..,I1"'''" een mogelijkheid die veel historische met 
Een schilderij 

genom en en een is vaak te 
in dag uit te gebrulken. Een gebouw kan dag en nacht 

contact met 

9 
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2. verandering naar nieuwe func
tie die in vorm en materiaal aan

sluir op het bestaande 

3. contrast waarbij de nadruk op 
het eigentijdse ligt. 



Naast de vele tot een sublieme historische ervaring is er nog de in-
in De sublieme historische ervaring het aura dar 

kunstwerken met zich Dir aura van historische belangrijkheid 
vormt een barriere voor de historische ervaring: "deze zijn ais bet ware 
omgeven door een aura van interpretarie, die verbindert dat we 

tot deze schilderijen ais emanaries van het dat ze voort-
bracht - hierdoor deze kunstwerken minder om een historische crva-
ring te hf'''U!P.r/(' [4]. 

Door een gebouw te behandelen als sratisch ijkpunt van als monument 
of museum, kan een zelfde aura ontstaan. Het wordt dan benaderd vanuit 
een context, wat Ankersmit de 
[5]. Door informeel contact wordt dit aura f'\f"\nF'I"F'"F'n het monument een 

mogelijkheid tot 
manier cen mogelijk-

ulk.solJlelct dar de 
gebruik van het historisch 
heid tot historische 

om het verleden weer te geven. 

Een tweede 
dit geen rueuwc 

in staat te latcn tot het geven van een 
Door niets te vcranderen of door 

wardt de van het 
de vraag naar 

vaak door 
staat flU hct meest in staat zal 

te wonen of werken maar wardt O'P'l"Irf',pnt,f'Pf'" 

van 
clementen die de maten en 
in materiaal en decaratie afwijken. 

maar 

[4] ER. Ankersmit, De sublieme 
historische 122-123 

(5] ER. Ankersmit, De subJieme 
historische en'aring, 119 ev. 
Ankersmit over de 

die nodig 
is vom de subJieme historische 
ervaring: "Wanneer hij de 
van het \TerJeden' beantwoordt, 

de 
context waann 

UC:\N(JIHllJfK opereert. Heel 
even is er aileen he! verleden dat 

.. )" 
nogop eell 

ander aspect waardoor de histo
rische en'arinjS en comexroali-

elkaar uitsJuiten. 
hem zaJ een historische ervaring 

worden reweegge-
bracht door onbe-
nuJJjge objecten die her verleden 
ons heeft (. 

r6] M. PwvooSt, Re-arch : 
Illeuwe om:werpen voor oude 
STe[lOUWe,rl. Rotterdam 1995 
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4 en 5. 



De houding ten opzichte van het verleden verandert na de tweede wereldoorlog, 
waarmee de nadruk komt te op eigencijdsheid ,>'an de nieuwe gebouwdelen 
en hiermee verliest de geschiedenis zijn inicierende raL Het nieuw te bouwen dee! 
contrasteert met het historische maar komt er niet ult voort. Het wordt niet 
ingezet om lege plekken van het dee! in re \'Ullen, her wordt naast het 
oorsprankelijke gebouw geplaatst. Contrast benadrukt op manier het eigencijd-
se van de nieuwbouw en het karakter van het oude gedeelte. Maar door 
de enkelvoudigheid en grote van de ingreep (een oud gebouw met een nieuw 
deel ernaast) wordt het historisch karakter alleen versterkt op grate schaal. Een he
dendaagse toevoeging aan het historische gebouw ervoor dar een nieuwe func
tie mogelijk is en het historisch dee! wordt zovee! mogdijk in tact gehouden. De 
historische ervaring wordt verstekt door de nadruk die het nieuwe legt op het histo-
risch karakter van het oude. De nieuwe compositie twee delen, nieuwe en 
oud, meestal er geen toevoegingen aan oude deel gedaan. Het 
contrast is van buiten herkenbaar in het nieuwe en van het gebouw. 
Van contact tussen nieuw en is eigenlijk 

Naast dit contrast op grate 
gang met het verleden: "bij de van contrast op (. . .) de 
identiteit ten . .) Eij die van ontstaat bet: on twerp 
uit de oscillatie tussen bet oude en bet waarbij !lit de interferentie tussel1 
beide lets rueuw8 ontstaat." Ook in methode vOrmt bestaande het uit-

voor de herkenbaar nieuw. 
Her verschil met het contrast zit in raj die het bestaande heeft 
in de de Sola Morales in From contrast to [8] een 
aantal van deze methode. Zo hij de van 
Gunnar Asplund in de van Goteborg, waar karak-

delen van het oude met worden in het nieuwe 

deei. De nieuwe vormen zijn u'"',.ru..uu" .... 

het 
taat is VU,I~\:'H~ 

echo ,>'an het 
Deze methode 

contrast vormt oak een 
ontstaa.t een combinatie van contrast en "r.,nrt",.'· ... 

oesra'anae en neemt die 
om zo een rueuwe COlmt,OS,ltle 

maar met e!kaar v<""'r",,,,, 

.-.-pl",.",,,,, de relaties tussen de onderdC~jell,worden doorgetrakken 
in meuw te hr.11"""" 

aal en "1',,.,,,.,,,, 
" ... nrj·",pttIY",""·" conttasteren in vorm, materi-

De:sraan':1e. Het meuwe en raken elkaar op meerdere 

[7] M. Prov!>ost, Re-ilrch : 
nieuwe on~'erpen "oar oude 
rer>ouwen_ 11 

de: SaM Morales, 

From contrnst to analogy, Lows 
intematianill46: IntetpretazlOne 

Milaan 1985 

r9] de Sola Morales, 

From contrast to analogy, Lows 
international 46; Interpretazione 
del passaw, 37 

13 



14 

6. onderdelen van de st. Janska
thedraal in 's- Hertogenbosch 



Samengestelde ervaring 15 
Een gebouw bestaat uit meerdere onderdelen die allemaal hun reI hebben in het ge-
heel. Ze zorgen bijvoorbeeld voor stevigheid, bescherming her weer of dienen 
om aan te geven wat de functie van het gebouw is. Deze verschillende onderdelen 
hebben tevens een roi in de ervaring van het geheel; de ervaring van een architecto-
nisch object is een samengestelde Een indrvidueel object als een zuil kan 
een historische ervaring teweegbrengen, maar oak een aantal :milen samengevoegd 
tot een zuilengang. Alle onderdelen van een historisch gebouw kunnen op deze ma-
nier een ervarlng vereorzaken, van klein tot groot, van element tot gebouwdeel PO}. PO] De inzichten in het verle-

Het zorgt er ook voor 
uitmaken van een dar invloed heeft op 

ment. De of ervaring van het individuele onderdeel worde mede 
door de context, dus door rol het heeft in het geheel waar 

deel van uitmaakt. Om inzicht te in de 
co:m}:)08IUe moet met aileen gelk'e1(en 
ook naar het geheel waarin zich bevinden. De van het 
wordt mede bepaald door de rol in het geheel en wordt de ervaring van 
het geheel bepaald door cle delen. 

relaries russen de 
rische In de 

delen ("'"'\0'1''''"'''' 
gebruikt ze tot 

om een meuw dee! te vormen. De relaties hebben een 

den die de historische stad mij 
bieden ziJn historische ervarin
gen te noemen, maar het dichtst 
dat ik zelf bi) een sublieme 
bistorische ben geweest 
was toen ik 's avonds laat de 
straat van mijn ouders binnen 
fietste en de stl'aatverlichting 
uit was. Deze straat bestaat uit 
een dj huizen uit de jaren dertig 
die als een compositie 
vormen tegenover een riitje 
oude Her 
was donker en koud en het 
vervreemdende element van de 
ontbn::kende strla!ii:'ver.Uctlon 

ervoer dllt ik me in de 
iaren '50 \v-aande. Een vreemde 
maar indmkwekkende 
In dir met een 

wordt, een die verschillencle elementen met een 
Het ritme van een 

enkel element of gebouw maar 
met een complete SWIat voor de 

nieuwe vormen voortgezet. 

Thematische ordening 
t!:e,ol',jelnd naar van te voren bedachte themari-

elementen Deze onclerclelen 

een ,.,.",1"1", "" 

elementen worden bijvoorbeeld vaak gepl~iar:St 
ratieve elementen vaak binnen een bekende 

De thema gebrujkt am de ele
VOI)WieellO dat de ramen op 

hisrorische 
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7. de sr. Janskarhedraal in 
's -Herrogenbosch mer sreigers 
voor renovatie 



de uit vier delen bestaan en die verdiepingen uit 
gedecoreerd moet worden met de verhoudingen 

van de muren accenrueren volgens een vast schema. naar het ordeningsthema 
te lcijken van de verschillende elementen kan een overzicht worden van de 
elementen binnen een thema en kan gaan """'.(1,,...., 
elementen. Dc russen de onderdelen van een 
architectonische coml:>o:sme 
bouw. Na deze wat van 

van het ge
elementen 

staan tot andere elementen. 

Het zou !:T1"rHF'VI'!1 welke ordeningen 

Ofl:ie!llng:u'eg:elS zouden dan 
apl""'i1\l1 de 

terug te vinden in de 
traktaten [1 Deze 
ordeningen die een 
ken van verschillende traktaten uit 
een beeld worden van de 
gebruikt zijn. 

[111 De benandelde teksten 
ruet alIemaaJ traktaten of hand

kan boeken in strikee zin, maar ze 

In de teksten van 
rugkerende thema's te 
te analyseren 
typologie en harmonic 
dienen voor de 

als \Vel een lijn in 
gescnl,edems. Het is 

om andere traKtat<:n of teksten 
te ""I}rn,k"l1. maar de hier 
benandelde geven mijns inziens 

beeld van de evolutie in 
thema's en orcien,1I1~'en 

Her l:oeken naar thema's 

traktaten en heef! in 

door alle schaJen Van het 

17 
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[14) Ignasi de Sola ,\lorales, De Sola Morales stelt in From contrast to [14] dat contrast met een histo-
From contrast to analogy, Lows 
international 46: Interpretazione 

del passato, 39 

[151 In Boek 3 wordt de 
van O'l"v'()nlit'n 

relaties besproken 

risch een interpretatie van dat Contrast staat niet op 
zichzelf. Restauratie met herkenbaar rueuwe delen vult in het bestaande in 
met rueuwe vormen die de ordening van het historisch deel volgen. Contrast op 

schaal stelt zich naast het bestaande neemt het als basis om van af 
te De analoge benadering neemt de van het bestaande als basis 
voor toevoegingen die in vorm refereren aan het bestaande. In plaats van oud en 
rueuw naast e1kaar te plaatsen biedt de methode ook de mogelijkbeid om de 

als basis te nemen. De re!aties tussen de onderdelen hoeven ruet 
te worden in een rueuw dee! naast het oude, ze kunnen ook 

worden in interne 

Door alle relaties in de bestaande als te nemen kunnen 
nieuwe vormen gei"ntroduceerd worden die niet naast het bestaande komen in een 
nieuw deel of gaten ervan Deze nieuwe vormen kunnen overal in de com-

ingebracht worden om het aan te passen aan een nieuwe functie of 
bepaalde kenmerken te versterken. Door contrast te combineren met een interne 
analoge benadering van de hele worden de veranderingen en 
gen interpretaties van de bestaande relaties en door contrast versterkt. 

Aanpassingen zijn vaak om het gebouw toegankelijk te maken en om 
wonen of werken toe te laten. De hebben dan een functioneel karak-
ter zoals het veranderen van de of het toevoegen of weghalen van ramen. 
Naast deze aanpassingen is er de tot het versterken van de historische 
compositie door nieuwe elementen in te of e!ementen weg te halen. Door 
de analoge aan te vullen met een aantal bewerkingen die verder gaan dan 
aileen het volgen van bestaande relaties kan de hele compositie en ver-
sterkt worden [1 Een reeks ramen in een ritme kan bijvoorbeeld worden 
in het toevoegen van nieuwe ramen met hetzelfde ritme. Een nieuwe kolomritme 
kan interfereren met een bestaand ritme. Ben bestaande kan of 
verbroken worden met rueuwe e1ementen. Het contrast dar nu vaak op 

[161 Boek 4 vormt een. ingezet wordt kan op deze manier in de hele compositie en zo zowel 
van een ontwerp op basls van . . . 

d k 
'd I ,. het gebouw functioned maken als het histonsch karakter versterken. Door 

eze te st waann e t 1ema S U1t 
Boek latie wordt het historische voor gebruik en door de bestaande relaties als 

uit Boek 3 worden uitgangspunt te nemen worden deze relaties versterkt [16]. 



Ankersmit bespreekt a.an het eind van zijn boek de verhouding tussen nostalgie [17] 
en de historische ervaring. Hij bespreekt Svetlana Boyms onderscheid tussen restau
ratieve en reAectieve nostalgie: "(. . .) de restauratieve nostalgie laat de afstand tussen 
heden en verleden geheel verdwijnen en beoogt een soort 're-enactmen t of the past', 
terwijl de reflectieve nostalgie de afstand juist intact laat. Beter nog, ze zoekt juist 
haar basis in deze afstand (. . .) Anders dan de restauratiew nostalgie respecteert de 
reflectieve nostalgie niet aileen de afstand tussen heden en verleden, deze is zelfs 
het eigenlijke object van de nostalgie" [18]. Deze afstand tussen heden en verleden 
is belangrijk voor de omgang met historische gebouwen en is schijnbaar aileen op 
te heffen door een hedendaagse simulatie van het verleden waarin historische ge
bouwen teruggebracht worden tot memorabilia. Hier tegenover staat een reAectief 
nostalgische omgang met het verleden waarin de afstand tussen heden en verleden 
bevestigd wordt en onderdeel van de ervaring wordt. De combinatie van nieuw en 
oud, gecombineerd met het dagelijkse informele contact met de historische delen 
van een gebouw biedt een ervaring waar het hedendaagse en historische samenko
men. Het verleden gevat in het hedendaagse biedt zo de mogelijkheid tot een histo
rische ervaring, misschien zelfs wei een sublieme. 

[17J Ankersmit onderkent de 
negatieve kJank van nostalgie, 
maar oordeelt positiever over 
de reAectieve nostalgie die 
volgens hem in de buurt van de 

historische ervaring komt: "wat 

de nostalgie en de historische 
ervaring gemeen hebben is 
de directe ervaring van het 
verleden ( ... )." 

[181 ER. Ankersmit, D e sub
lieme hisrorische erva.ring, 110 
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Traktaten en ordeningsthema's 
ik constateerde dat u op schaal hebt gebouwd en nog bouwt, en dat 

u ook in de toekomst zorg zult VOO1' en particuliere bouwwerken, 
die bij komende genera ties de levend moeten houden aan de 
van uw heb ik vastomlijnde voorschriften Zo kunt u, door die als 
maatstaf te nemen, zowel van reeds als werken voor uzelf 
de kwaliteit beoordelen. (19) Vitruvius, Handboek bou-

wkunde, vert. door T. Peters. 

Om te kunnen zoe ken naar de reJaties tussen de verschiUende onderdelen van een Amsterdam 1997, 28 

architectorusche compositie is het t!p,c""UHiUr 

gere architecten hebben. In 
door de eeuwen heen een 

worden am de 
bekeken omdat deze een indlcatie 
te compositie. De 

in hoeverre ze ,'an dkaar 
traktaat is Vitruvius' 

decem rien over de architectuur. Vee! van 
duceerde thema's en 2.ien we in 

decoratie en harmonic. 

architectura libri 
door hem g6ntro-

(J1rmitas, de maten van de fuimre, de 
rdatie rossen ruimten 
en imrloeden 
[21] Harmonie is een belan-

in de verschillende 
een trakta ten en heeft in traktaat 

kan een andere betekeni •. H armo nie 

am als thema ieder trak-

dkaar maar de ge:an:ilyse<~rdle traktaten maken 
deze tbema's in de V1'U'-'''H,I~ harmonie te komen. 

23 
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8. volgens 
Vitruvius waarbij de eustylos de 
ideale tussenruimte tussen de 

kolommen heeft 



Constructie vormt een belangrijk onderdeel van Vitruvius' traktaat, IUj gaat uitvoerig 
in op de verschiUende constructiemerhoden en materialen. Toch spee!t constructie 
amper een ral in het ontwerp van de vormen van het gebouw. Construccie is wei een 
thema maar er zijn geen consrructieve ordeningsregels voor de onderdelen van een 
gebouw. De tussenruimte tussen kolommen bijvoorbeeld wordt bepaald op basis 
van funccie, de doorgang voor de en is gerelateerd aan de getalsmacige 
verhoudingen die voorgeschreven voor het type. maakt geen onder-
scheid tussen dragende en niet-dragende dementen. In zin is er geen aparte laag 
voor construccie in het ontwerp, in de ordening van dementen, aanwezig. Construc
rieve wijsheid dient om het te realiseren maar heeft er geen directe ral in. 
Het is wei zo dat de maatsteIsels die Vitruvius impliciet een construccieve 
logica volgen omdat de onderdelen worden als het gebouw gra-
ter wordt. Er is geen onderscheid tussen constructieve en delen zoals dat 
in andere traktaten wei te vinden is. Constructieve logica is belangrijk in de de-
coratie die volgens Vitruvius basis in de werkelijkheid moet vinden. [22] 

Proportio en decor 
Vitruvius introduceert in het eerste zijn zes van de bouw
kunde [23]. Hier introduceert hij ordinatia (ordening) en symmetria (evenwichtige 
verhoudingen), dispositio en van de delen), decor 
(decorum of welvoeglijkheid) en distributio (economie). De eerste twee, ordinatio 
en symmetria, gaan uit van een vast maatstdsel en kwantitatief beoordeeld 
worden. Dispositio en eurythmia zijn meer kwalitatieve begrippen; ze handelen over 
de kwaliteit van een gebouw als aan kwanritarieve eisen is voldaan. Decor is een 
belangrijk begrip voor hierin alle verwerkt die gedaan 
moeten worden am van een Het laatste begrip, 
distribucio, geeft aan dat een niet moet kosten, iets dat ook 
onderdeel uitmaakt van decor. 

Twee belangrijke uitgangspunten uit de zes grondbeginselen yoor Vitruvius zijn pro-
portio en decor. Het eerste steit dat het ontwerp ontstaat basis van een type en 
maatstelsel, her tweede de aan de en status van de ei-
genaar. in boek III in het maatstelsel dat gebruikt moet 

[22] Vitruvius, Handboek bou
wkunde,205 e .. V: 

''1l1ant hue kan een rietstengcl in 
werkelijkheid een dak onder
steunen (. . .), of een kandclaber 
ge\-eJomamenten~ (. . .) jl,ien 
ma~ immers geen schilderingen 
mooi noemen die niet op de 
werkeliJkhejd lijken (. . .)." 

[23] Vitruvius, Handboek bou
wkllnde, 35 

worden en dat de vormt van de eerste vier [24]. Met pro- [241 Vitrm-ius, Handboek bOll-

portio wordt een bedoeld waarin een maat, de moduul, de basis vormt wkllnde, 86 

die door middel van een aantal vaste alle maten in de rest van het 
gebouw regeert. In een bijvoorbeeld is de kolombreedte de moduul die de 
hoogte van de kolommen bepaalt en hoever de uit komen te staan. 
De verhoudingen waarmee moduul worclt naar een andere maat zijn ge-
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9. Ioniscne orde zoaJs 
bescnreven door Vitruvius 



baseerd de van het 
brengen zjjn naar een aantal hele van het IS hl1u,.-,,.-,rlh.,,,·iri 

een riende van de de afstand van de neus tot wenkbrauwen is even 
als de afstand van kin tot neus. Dit stelsei van moduul en verhoudingen van 

hele ligt aan de stelsel te toersen 
zi;n. Deze " .. ',",ft>''''n(J~'·''(J,.I~ voor de ele

UAAr,.,."crhrp"I'>" tVt:)OH)i2:1e. Elementen maken dee! uit van herkenbare 

De typologie van Vitruvius bestaat uit een aantal vaste UllLW'CUJL 

funcries zoals tempels en woonhuizen gekoppeld 
de van proportio 
maar. Vitruvius' zi;n geen 
men waarbij elk onderdee1 wordt beschreven door 
Door deze moduul te veranderen kan het 
als door deze 

De typologie van Vitruvius 
in de niet in de vp'rhl.nl"i. 

en de 
het eerste boek koppelt 
legt bijvoorbeeld uit 
orde, en voor een U"'-"","I"I11 

worden. Decor 

over 

en de funcrie 

als constructie 
geordend 

en 

en last aileen variarie toe 
De aankJeding 

!lel'ee:eld door decor. In 

gedecoreerd moet 
van de status van gebouw of de 

bi; de status. Dure materialen moeten 
worden ze kan De 

decorarieve elementen is door decor verbonden aan status van het of 
eigenaar en bestaat uit een aantal vaste klassieke orden. Deze schema's 

[25] Vitruvius, Handbock bou
wkunde, 36 
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10. Dorische orde zoals 
beschreven door Vitruvius 



worden niet door elkaar gebruikt en vormen de basis van de volledige decoratie van 
het gebouw. 

Welvoeglijkheid naar traditie en geschiedenis door middel van aankleding spelen 
een grote rol in decor, maar het omvat ook andere aanpassingen aan bijvoorbeeld 
de natuur of het klimaat. De orientatie van het gebouw en ruimten erin wordt ook 
geregeerd door decor, de zon en de wind spelen een grote ral in de plaatsing van de 
kamers, net als de net als de vorm van het perceel waarop gebouwd wordt. Het ge
bouw gaat uit van een bepaalde typologie die al veel functionele en klimatologische 
instructies bevat, maar deze typen moe ten zich onder invloed van decor aanpassen 
aan lokale invloeden. Verder in het traktaat laat Vitruvius zien dat aanpassingen in 
het type, met name in de plattegrond, ook op basis van de sociale rang van de eige
naar onder decor vallen. Voor hooggeplaatste personen wordt de scheiding tussen 
openbaar en prive belangrijker waardoor, binnen de typologie, de openbare ruimten 
groter worden. Hier is weer, net als bij de aankleding, de status van de eigenaar door 
decor gekoppeld aan de aanpassingen in de typologie of proporties. 

Decor is meer dan materialisering en decoratie; het regelt aanpassingen aan het ste!
sel van proportio en typologie. Een ontwerp begint met een type en de schaal daar
van, vervolgens wordt het ontwerp aangepast zodat het past bij het klimaat, het 
terrein en de status van de 
eigenaar. Decor heeft naast decoratieve ook een functionele invloed en kan in de 
ontwerpen gelezen worden als de aanpassingen aan de vaste typen. 

Ordeningsthema's en regels 
Het traktaat van Vitruvius is erg uitgebreid, de belangrijkste thema's als afgeleide van 
stevigheid, doe!matigheid en schoonheid zijn constructie: typologie, functie, deco
ratie en harmonie. Deze vijf thema's vormen tevens de basis van de analyse van de 
volgende traktaten. 

De belangrijkste regels die hij formuleert vallen binnen de thema's typologie, harmo
nie en decoratie. Constructieve ordening van de onderdden maakt deel uit van de 
typologie, net als de invloed van de functie (met uitzondering van de aanpassingen 
door decor). De typologie van Vitruvius bevat een beperkt aantal typen die, op basis 
van zijn ideeen over harmonie, eigenlijk het grootste dee! van de ordening van de
menten omvatten. De ordening van decoratieve delen gaat volgens de vaste schema's 
van de klassieke orden en is gekoppeld aan de status van het gebouw. 

29 
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Leon Battista Alberti (1404 -1472) 
Lineamenta en concinnitas 
Het tweede traktaat in deze zoektocht naar 

of de lijnen van een gebouw, 
heeft betrekking op het 
derdelen van het ontwerp. Het 
koppelt de schoonheid van het rtP'''>,''''''' 
perfecte harmonie zoals die 
vorm en positie van de onderdl;;'ien 
der deleo. Decoratie van een ""'I .... "'"",, 
leiden tot concinnitas. De 

later introduceert 

in ten books. vert. door 
J. Rybvert e.a .. Cambride 1991 

Alberti, On the art of 
ten books, 7 

ten books, 302 e." 
U(. . .) the three principal compo· 
nents of that whole theory into 
which we inquire are number, 
what we call au dine, and 

But arising from the 

dingen in hele getallen maar her van een enkele als and connection of 

kan elk ander element dienen. 

De verhmldu die Alberti ontJeend aan de muzikale 
IZe:tatJlen van een tot en met rien. Net Vitruvius vormen 

'V,LUJU;;;''"-'' de basis van de harmonische re!aries maar het is dar 

zijn onderhevig aan dit 
sterk symmetrisch karakter. 

Alberti net als Vitruvius een aamal 

eis om tot een 

these three is a further quality 
in which siunes full face: 

our term fOf this is condnnitas 

(. 
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12. van een theater met 
Dorische, lonische en Korin
thische zuilen. De kolommen 
worden smaller ills ze minder 



Alberti beschrijft ook de onderdelen van een bouwwerk; omgeving, kavel, onder
verdeling [29], muur, dak en openingen. Voor elk van de onderdelen gelden naast de 
voorgeschreven verhoudingen ook functionele eisen. Omdat typologie een minder 
grote rol speelt is de invloed van de functie groter; ruimten worden geordend op ba
sis van hun functie en ruet omdat een type dat voorschrijft. Alberti legt veel nadruk 
op het functionele ordenen van ruimten en elementen; vrije doorgang is belangrijk, 
net als de nabijheid van gerelateerde kamers. Ook klimatologische invloeden als de 
zon en wind maken deel uit van zijn functionele orderung. De routing van het ge
bouw dient om deze orderung van ruimten te ondersteunen. De invloed van de so
ciale positie van de opdrachtgever is ook terug te vinden in de plaatsing van ruimten 
of onderverdeling in private gebouwen. De scheiding van prive en openbaar is een 
belangrijk thema voor Alberti . 

Decoratie of ornament maakt bij Vitruvius deel uit van decor en vormt een geheel 
met andere aanpassingen aan de strikte typologie, bij Alberti vormt het een aparte 
laag met als doel een extra glans te geven aan het gebouw [30]. De klassieke ordes 
zi jn nog steeds belangrijk als decoratief schema, maar de toepassing is ruet meer 
strikt gebonden aan de status van de eigena:ar of het gebouw. Alberti gebruikt de 
ordes door elkaar en gebruikt ook de samengestelde Italische orde. Vitruvius maakt 
geen onderscheid tussen constructieve en ruet-constructieve onderdelen, Alberti 
doet dit wei maar schaart de zuil onder de decoratieve elementen [31] . De zuil als 
decoratief element is te verklaren uit het feit dat in Alberti's gebouwen de muur het 
belangrijkste dragende middel is en dat de zuilen vaak dienen ter versteviging van 
de muur. Dit sluit ook aan bij de constructieve logica van de decoratie zoals dat ook 
bij Vitruvius te zien is; ook hier wordt decoratie gevat in ordes maar houdt ze te
vens vast aan een constructieve logica. In boek VI behandeld i\lberti het ornament, 
en gaat daar in op de zes elementen van de bouwkunde op een manier die lijkt op 
Vitruvius' decor; het verfraaien van de omgeving en kavel gebeurt door functionele 
aanpassingen. Ornament is niet aileen het aan brengen van versiering, het omvat ook 
functionele aanpassingen. Dit is tevens te zien in de onderverdeling van het gebouw. 
Het belangrijkste ornament voor Alberti is dat het object vrij is van onregelmatighe
den. De verschillende onderdelen van het gebouw moeten in harmonie met elkaar 
zijn en op elkaar aanslujten in doorgang en functie en net als bij Vitruvius zien we 
ook een oproep tot spaarzaamheid en economisch materiaalgebruik. De ordening 
van de decoratieve elementen gebeurt weer op basis van vaste schema's, vaste orden 
maar is niet meer strikt gebonden aan de status van het gebouw. Verschiilende orden 
worden lokaal toegepast en staan zo naast anderen. Decoratie houdt de construc
tieve logica die door Vitruvius gei'ntroduceerd wordt 

[29] Alberti , On the art of 
building in ten books, 8 
Onderverdeling is hier gebruikt 
als vertaling voor het EngeJse 
compartition 

[30] Alberti, On the art of 
building in ten books, 156 
"Beauty is that rea soned 
harmony of all parts within a 
bodl~ so that nothing may be 
added taken away, or altered, but 
for the worse. (. . .) ornament 
may be defined as a form of 
auxiliary light and complement 
to beauty." 
[311 Alberti, On the art of 
building in ten books, 183 
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[32J Alberti, On the art of 

building in ten books, 71 e,v, 

Zoals gezegd introduceert Alberti een voor constructieve elementen. 
In boek III introduceert hij os et (botten en invulling) waarmee 

onderscheid maakt tussen de constructieve onderdelen en de van de 
ruimte ertussen De term botten werkt door in de regels die ervoor 
gelden, de botten moeten net als in de natuur altijd een even aantal bebben. De ma

van de constructieve onderdelen is anders dan die van de invulling. De 
hoeken die voor de stabiliteit zorgen en de kolommen die het dak moeten 
van harde steen de ertussen kan van aIle soorten steen 

kolommen wordt allereerst bepaald door de balken die 
erop en ruet zozeer, zoals bij Vitruvius, door een van moduul en ver
houding. Alberti introduceert constructie apart van de andere thema's en ook 
eigen voor het ordenen van constructieve onderdelen. De en afstand 
tussen kolommen wordt beredeneerd vanuit net als de materialisering 
ervan. Constructieve elementen als kolommen en de versterlcingen van muren wor
den vaak geordend in ritmes met vaste de kolommen worden smaller 
als ze minder dragen. 

Vitruvius ordende de elementen van een bouwkundige naar typologie, 
moduul en en aan decor. Alberti Vitruvius gedeeltelijk, 

een rueuw thema toe en verandert de invulling van een aantal thema's. Er is 
nog steeds sprake van als en ook de verhoudin-
gen weliswaar ietwat nog J\Jberti gebruikt ook de aanpas-

van het uitgangstype op basis van functie, klimaat en status om tot een func-
tioneel te komen. Decoratie of ornament heeft bij Alberti een eigen status, ze 
is niet aan de status van het gebouw. Decoratie ook een meer 
lokaal karakter, er is ruet langer een enke! decoratief schema maar door het gebouw 
heen worden meerdere naast elkaar De constructieve elementen krijgen 
een orderungsmechanisme, waar het in Vitruvius' traktaat onderdeel uitmaakt 

geheel en ruet behandeld wordt. In de nadruk op 
en in de regels die worden om de thema's vorm te geven wordt 
de lijn van Vitruvius gevolgd. 



Theo van Doesburg (1883 -1931) 
Elementair en anti-kubisch 
Het traktaat van Alberti laat een evolutie van ideeen de ordeningsprincipes 
van Vitruvius veranderen van karakter en er worden nieuwe aan toegevoegd maar 
het geheel ligt min of meer in lijn met het voorgaande. Het traktaat van Theo van 
Doesburg (een pseudoniem van Christian Emil Marie Kupper) stelt een breuk met 
de voorgangers voor, aile conventies moesren worden. In De rueuwe ar
chitectullr (1923) [33} geeft hij in zestien korte punten aan op welke regels de nieuwe 
architectuur voor hem gebaseerd is. De van van Doesburg zijn minder con-
creet geformuleerd, er worden of uitgewerkte voorbeelden 
gegeven. Van Doesburg uit het verleden om 
zijn eigen regels te formuleren. 

Een van de belangrijke meuwe is het verwerpen van een vooropgestelde 
typologie; hiermee breekt hi; met de door Vitruvius weg van nadruk op 
typologie die gedeeltelijk ook door Alberti is gevolgd. anti-kubische karakter 
komt naar voren in de beschrijving van de plaatsing van ruimten die vanuit het 
middelpunt naar buiten georienteerd zijn. De ruimten worden geordend in aile rich-
tingen. Er is in van Doesburgs geen vOO[- of meer, de archi-
tectonische compositie is Hiernaast stelt van dat de plattegrond 
door de beweging naar buiten een open karakter waardoor de scheiding tus-
sen binnen en buiten te met wordt De typen van Vitruvius vormen vaste 
schema's waarin alles een plaats Alberti vormen als 
basisidec en van Doesburg neemt de vanuit een centrum naar buiten als 
basisidee. De ordening van de onderdelen in de gebouwen of composities zijn op 
deze manier allemaa} onderhevig aan een basisidee. Het is zoals van Doesburg 
beschrijft inderdaad met langer een "11 priori aangenomen vormschema; geen vorm 
(in de zin der koekenbakkers), waarjn functione1e uit de praktische 
wooneisen ontstaan, giet" [34} maar er is nog wei van een basisidee dat 
plaatsing van de onderdelen bdnvloedt. De die van gebruikt 
zijn rechthoekige vlakken. De n!laf buiten vanuit eeo middel-
punt is een belangrijke ordening voor deze elememen. 

Voor van Doesburg is de nieuwe architectuur '-H..Hl~,"HL,"J De elementen die hi; ge
bruikt in architectonische zijn "'_.~_._. geordend worden 
om tot een funcrionerend gebouw te komen. Van >J'Cl"""J\'H! gebruikt de term even-
wichtige verhoudingen van delen als "oor symmetrie [35]. 
Deze evenwichtige verhoudingen werken in aUe omdat de compositie 

[33] T van Doesburg, Naar een 
beeldende architectuur, 
Nijmegen 1983, 
overgcnomen uit 
Bouwkundig W'cekblad, nr. 20. 
17 mei 1924, pp. 200-204 

T. van Do,esb,[]n2'. Naar een 

bee!dende architectuur, 91 

[35] T van Doesburg, Naar een 
beeldende architecilwr, 97 
"De ,~eljikv.·aardigheid van deze 
delen, wordt veroorzaakt door 
het evenwicht der ongelijkwaar
digheid en niet dom gelijkheid." 
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13. Axonometrie Maison par
ticuliere, 1923 



is. De tekeningen die van bestaan uit aanziehten met de 
vlakken, maar bevatten ook isometrieen die dit alzijdige karakter van de 

laten zien. De elementen hebben kleuren clie de evenwiehtige verhoudin-
gen benadrukken. In De nieuwe architectuur wordt niet over de aard van 
deze de basis lijkt te in tussen de versehil-
lende elementen maar de precieze aard hiervan wordt niet duidelijk [361. Her 
hiervan is dat de harmonieuze ordening is in de eomposities maar dat er 
geen concrete aan gebonden 

Naast dit 
denend van de ruimten 

ze worden op basis van hun functie in de opgenomen. Funetie 
werkt ais ordenend principe op een relatieve manier. Ruimten hebben een relatie tot 
elkaar clie hun 

De deeoratieve deht zkh zon-
der van tnateriaal. Het deeorarie is in de zin 
van deeoratief systeem. 
De kleur maakt onderdeel uit van de verhouclingen 
van delen en versterkt deze. is kleur geen deeo-
rarie maar een van de arehiteetuur. moeten de kJeuren 

een harmonieus neutraal resultaat geven waarin eompositie van 
vlakken en hun kleur een vormen. De kleur is onderdeel van 
de en is dus en in die zin af van de deeoratie 

Alberti. De kleur van de vlakken is aan hun formaat 
en 

Het elementaire karakter van de architeetuur kamt naar voren in de 
hoekige er is een element dat zowel als binnen- en 
vloer client en dat ook de eonstruetie vormt van het ""phr..,,, geen 
rl,.')(~~·"rilp muren, ze op een punt de last van het er IS geen 

Construetie is het gevolg van '-V"HfJV'" maar de elementen 
worden dat het geheel 

De openingen in het 
staan; er is een implieiete 

maken anderdeel 

Van 
vaak de vierdimensionale res-

meuwe architcctuur maar wordt 

'O~'"'''''''~ aard 
van dele tesseract doet samen 
met de invloed me het werk van 
de M.H. Schoen-

had 

geen 

T. van Naar een 
beeldende architccwur, 92 
"De wanden met meer; 
zij zjjn tot steunpunten terug
gebracht" 
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14. Eerste "<""""·,,,nO' Maison 
particuliere, met een open plat

en vlakken die uir her 
centrum naar buiten liJken te 

I 

I 

.. 

II 



uit van de 
vlakken. 

van de ze dienen als of contrast voor de 

en regels 
functie, decoratie en in mindere mate constructie vormen de 

die van Doesburg toepast op zijn elementen. De van 
hoewel van Doesburg een nieuwe architectuur 

Het krachtige verwerpen van 
is gebaseerd op het belang dat zijn 

om een lijn te zien van de compleet 
Vitruvius naar de typologie van Alberti tot het verwerpen van tvrlo],og:le 

schema's of een 
als uitgangspunt voor 

L·"'" .... ,"lrl aan de functionele indeling en is in die zin niet 
op deze manier in het verwerpen van 

Functie is niet onderdeel van een maar lS als 
thema. Functie als orden end zien we bij Vitruvius en Alberti en ook van 

dit op een manier die lijkt op die van Alberti. Door het 
van ruimten met een de scheiding tussen openbaar en 
en het hij min of meer de die Alberti be-

De constructie die onderdeel uitmaakt van de 
op de manier waarop Vitruvius constructie verwerkt 

in zijn het is onderdeel van een groter geheel dat ervoor dar de ge
bouwen blijven staan maar het heeft geen aparte ordeningslaag zoals bi; Alberti. Een 
groot verschi! met voorgangers is de manier waarop decoratie tnF'O"pn,,';r 

het is niet aan de status van het gebouw en ook de k1assieke orden 
zijn verdwenen. Hiervoor in van Doesburg een schema dar de 
en vorm van de elementen als basis heeft voor de decoratie, de kleur. 

De harmonie van delen die van Doesburg voorschrijft is her dar 
direct invloed heeft op de vorm van de elementen, de andere thema's hebben be-
trekking op de maar niet op de maten van de elementen. Van 
elementen zijn niet herkenbaar als constructief of decoratief war een verschil vormt 
met zijn waar de verschillende thema's herkenbaar zijn in de vorm van 
de elementen. Hoewel de van van Doesburgs composities sterk 
afwijkt van die van voorgangers is het verschi] in de invulling van de thema's 
met zo heel Hij de ideeen over functionele indeling van Alberti en coo-
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40 structie maakt onderdeel uit van een harmonieus geheel zoals bij Vitruvius. Het 
verwerpen van typologie kan in een lijn gezien worden van Vitruvius' volledig be
schreven typen naar Alberti's vrijere grondvormen met meer invloed van de functie 
tot van Doesburgs idee van beweging als basisschema dat ingevuld wordt functie 
als zelfstanclig thema. Harmonie is voor van Doesburg verbonden aan getalsmatige 
verhoudingen (alhoewel niet concreet uitgewerkt) zoals ook Vitruvius en Alberti 
beschrijven. De decoratieve schema's van de klassieke orden worden vervangen door 
een eigen schema dat niet langer gekoppeld is aan de status van het gebouw maar 
dient om harmonie te ondersteunen. 

Tllssen VitruvillS en Alberti is een evolutie van ideeen te zien waar Alberti de regels 
en thema's van Vitruvius grotendeels voIgt maar ze rninder strikt toepast. Van Does
burgs regels vormen een verdere evolutie en een omkering van de thema's van zijn 
voorgangers. Typologie wordt anti-typologie en decoratie wordt losgekoppeld van 
status maar de regels voor functie, constructie en harmonie hebben nag avereen
komsten met de regels van Alberti en Vitruvills. 



Peter 41 

De eerste drie traktaten of aanwijzingen hoe de ver-
schillende onderdelen van een moeten worden tot een groter 

in HOtlse X l38] met een, in vergelijking met de voor- [38J P. Eisenman, House X, 

als voor de architectu- New York, 1982 

al in eerdere teksten [391 P. Eisenman, House X, 

naar voren; architectonische dementen die hun betekenis 7 e.v. 

als woorden in een zin. Eisenman hierop door 
te op het verschil tussen taal en archirectuur: taal werkt met breed 
cepteerde, vaste structuren er in architectuur vaste, voor brede publiek 
bekende regels voor de De betekenis Van ver5chillende dementen 
wordt dus niet door een alom bekende maar door een lokale 
logica. Architecten werken van een taal met 
een lokale grammatica. Een 
man de rol van fun cue als 

te 

Het resultaat van deze serie houses is Eisenmans conclusie dat de zoekrocht naar 
een puur formele grammatica in een architectonische niet leidt naar een 
leesbaar De uiteindclijke wordt tc 
lezen. Hoewel her proces dar tot de vorm leidt is te IS 

dit uit het resultaat niet meer te herleiden. Hiermee was voor Eisenman ook het idee 
van een iogisch, lineair systeem als basis voor een leesbare constructie zonder func-
tie als imlicator verworpen. Het nadeel van deze was tevens dar ze 
sterk gekleurd zijn door diegene die ze neemt; de 
Eisenman een tv/eede probleem naast de onleesbaarheid. De 
universeel begrijpbaar en leiden dan ook niet tot een universele architectonische 
grammatica (40]. [401 P. Eisenman, House X, 
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AJs reactie hierop beschrijft Eisenman in House X proces van decompositie 
waarmee hij zich richt op het proces van het samenvoegen van elementen. Het uit
gangspunt hiervan lijkt op van Doesburg's evenwichtige verhoudingen van ongelijke 
delen. Elementen worden in een compositie rond een middelpunt geplaatst en gaan 
zo een reJatie aan met de omringende e1ementen. Van zoekt vanuit dit be
ginidee naar een logisch vervolg, Eisenmans decompositie zoekt in de vervolgstap
pen naar relaties tussen de elementen die logisch maQr dar met zijn. Van Does
burg ordent vanuit het centrum en plaatst daarbij ruimten en elementen volgcns 
zijn logica in relatie tot elkaar. Eisenmans beginpunt voor decompositie is een Jeeg 
centrum waaromheen vier e1ementen geplaatst worden. Dit basisschema wordt in 
stappen gemanipuleerd tot het uiteindelijke gebouw [41J. Van het eerste schema naar [41] P. Eisenman, House X, 

het tweede worden elementen verplaatst of tot het volgende schema op 40 

een manier die een verband lijkt aan te tonen tussen het resultaat en het begin- en 
eindpunt, maar waarbij het resultaat op zich geen indicQue van het voorgaande 
schema. Voor elk schema wordt cen aantal transformaries waarvan diegene 
gekozen wordt die hjkt voor te vloeien uit het votige schema maar dat niet doet. 
Dit proces wordt van groot tot klein voor het hele gebouw doorlopen. Het gebouw 
gaat van een simpel naar een complex geheel en de stappen die genomen 
worden zijn niet langer af te lezen of te doorgronden. Her hiermee de inverse 
van het proces van Eisenman's met een zo harmonieus 
mogelijke relatie tussen deel en logische relaties tussen 
elementen bevestigt het werk van omdat het gtotendeels de door 
hen benoemde relaties zjjn die hij probeert te verrnijden. 

De vier elementen in het beginschema zijn f'Hf'If'lmf'n 

kubus uitgesneden is [42}. Deze e1ementen cen idee van [42] P. Eisenman, House X, 

een getransformeerde voorganger analoog aan de in decompositie. Het 54 

ordenen en manipuleren van deze elementen leidt tot een gebouw en 
decompositie omvat in deze zin ook voor een rdatie tussen deel 
en geheel. Deze relatie is structureel oruogisch, in van verhoudingen op basis 
van bijvoorbeeld getallen. De regel voor het ordenen van de elementen is dat ze 
een schijnbare logica ten opzichte van elkaar moeten Deze regels worden 
gecombineerd met een typologie aan die van van doet denken. Het 
basisschema bestaat uit een aantal elementen om een Centrum. Het is geen type dat 
functie met een uitgangsvorm combineert maar een basisidee dat vervormd wordt. 
De raj van de functie in House X wordt nergens vermeld. Na de antifunc
tionele experimenten van de cerste houses die besproken worden lijkt het erop dat 
ook hier functie geen onderdeel uitmaakt van de aile ruimten wei 
functies toelaten). 1-Ietzelfde geldt voor de constructie die onderdeel uitmaakt van 
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16. el-element, 
voor Eisenmans 

vermeJd te worden op een maruer dje 
van kleur op die van van 

om de relaties tussen de delen te maar tevens om een 
uit te drukken die de schijnbare van de elementen """""'O,",,-P£'> 

De elementen van de (de-)compositie van House X vooral aan re-
voor harmorue en typologie (het basis schema van de elementen om een centraal 

punt) en de relaties tussen de delen. 

als methode wijkt sterk af van de methoden van de oudere teksten 
verscilljrung van House X doet wei denken aan het werk van van 

Ook iller is er weer sprake van een evolutie en omkering van bekende 
thema's en Eisenmans typologie Iijkt op die van van Doesburg in rue 
zin dat er een basisschema is dat als uitgangspunt zonder dat dit functionele 

c,""pr,-pn omvat. De constructie is impliciet maar er zijn 

geen rurecte voor constructieve elementen. Er is net als in de vorige 
traktaten een tussen dee! en maar de regels 
hiervoor aan die van de eerdere teksten omdat hier gezocht wordt 
naar een relane. Decoratie wordt net als in de van van Doesburg 

relatie tussen de delen te versterken. Functie is ruet 
in de beginschema's van een maar heeft ook geen eigen regels 

die invloed uitoefenen op het resultaat. Het komt ruet aan bod. 



Conclusie 
Evolutie in thema's 
De beknopte samenvatting van de belangrijkste principes uit de traktaten van Vitru
vius, Alberti, van Doesburg en Eisenman bat zien dat de ordening van elementen tot 
een arehiteetonisehe eompositie een constant gegeven is en dat ook de thema's van 
deze ordening redelijk constant zijn. In al de traktaten komen harmonie, typologie, 
deeoratie, funetie en eonstruetie terug als belangrijke ordeningsprineipes en hebben 
ze grote invloed op het uiterlijk van de gebouwen. Aile ordeningsprineipes, behalve 
de aparte laag voor het thema construe tie die Alberti gebruikt, worden al geintrodu
eeerd door Vitruvius. 

Alberti refereert regelmatig aan Vitruvius' traktaat en voigt in grote lijnen zijn op
bouw maar bat meer vrijheid toe in typologie waardoor funetie als thema een gro
tere rol krijgt omdat ze niet meer verankerd zit in de typen. Alberti formuleert re
gels voor het ordenen van de ruimten op basis van hun funetie die we ook bij van 
Doesburg terug zien. De nadruk op routing, de scheiding russen openbaar en prive 
en het koppelen van ruimten met een gerelateerde funetie zit besloten in Vitruvius 
typen maar in het werk van Alberti en van Doesburg komt de.ze funetionele orde
ning los van de typologie. Dit verband russen funetie en typologie zien we ook bij 
van Doesburg, de rol van de typologie is in van Doesburgs werk verder geredueeerd 
tot een uitgangsidee voor de eompositie en de funetionele laag is geheel op ziehzelf 
komen te staan. Eisenman gebruikt ook een uitgangsidee voor de eompositie dat 
hij verandert naar de uiteindelijke eompositie en funetie als orclenend principe lijkt 
afwezig te zijn. ]n de vier teksten is er sprake van een uitgangssehema dat veranderd 
wordt tot het uiteindelijke onrwerp. Vitruvius' typologie is het meest eompleet; een 
schema met funetie en vorm dat als uitgangspunt dient. Bij Alberti is er wei sprake 
van een aantal uitgangsvormen gekoppeld aan de funetie van gebouwen, maar de 
indeling van deze typen is al minder strikt. Van Doesburgs uitgangsvorm heeft geen 
enkele relatie meer met funetie net als dat van Eisenman en er is geen sprake meer 
van typologie. Toeh vormt funetie voor van Doesburg nog een belangrijk thema 
omdat hij alie typologie verwerpt. 

Getalsmatige verhoudingen spelen een grote rol in de regels die de traktaten voor
sehrijven. Vitruvius introdueeert de laag harmonie met regels voor de verhoudingen 
tussen deel en geheel en geeft hierbij aan dat de verhouclingen in het menselijk 
liehaam de basis vormen voor de relatie tussen de elementen in een eompositie. 
Alberti en van Doesburg volgen het voorbeeld van Vitruvius en stellen beide ge
talsmatige verhoudingen als regel voor de relatie russen elementen. De aard van de 
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46 wordt minder besehreven dan bij zijn 
voorgangers en als belangrijke verdwijnt. Eisenman laat de getals
verhoudingen los en formuleert een relatie tussen deel en waar elementen een 

verhouding tot elkaar hebben. Hij probeert de relaties van de eerdere 
traktaten te vermijden omdat ze 

Alberti formuleert een van eonstruetieve elementen met U .... XU\."u.tl 

Vitruvius de constructieve ordening onderdeel uitmaakt van de 
de eruge in deze rij van vier teksten die onderscheid maakt tussen constructieve en 
andere delen. van Doesburg en Eisenman is het een extra eis aan de compositie 
maar er geen concrete eonstructieve regels. 

Decoratie komt in aUe teksten naar voren en de rol ervan verandert door de 
Vitruvius koppelt decoratie aan de status van het of en 
hiervoor een vast aantal schema's die deze status uitdrukken. Alberti laat deze kop
peling met de status los en de schema's naast e1kaar in een gebouw waar 
ween de kwaliteit (of kosten) van de deeoratie nog aan de status 
van de Van creeert een eigen schema voor decoratie: kleur wordt 
gc!I{OIPpeld aan de en vorm van de elementen om zo de relatie tussen delen 
te versterken. Hetzelfde voor de kleur in het House X. Kleur ook hier 

Iogisch 
gebeurt. 

am de relaties tussen de delen te hoewcl hier de relaties ruet-
en dus ook het bevestigen van deze rclaties op een mamer 

thema's, funetie, eonstrucde en deeoratie, die in de trak-
taten naar voren komen worden op verschillende marueren ingevuld en ook de re
gels die worden om de visies op de them a's in te vullen veranderden. 
De elementen in Vitruvius' worden als eerste binnen een 
dit de plaats en vorm van de onderdelen. Het wordt bepaaJd door 

in de vorm van de elementen en de rdatie ertussen op basis van 
een enkeJe moduulmaat. Deze zijn sterk in vorm zozeer in 
de funetie van de en de elementen worden vaak gegroepeerd in ritmes met 
een constante tussenruimte. Na de binnen een type zijn er op 
basis van terrein en de status van het gebouw of de die de plaats en 
vorm van de ruimten in het type kunnen veranderen. De status van de eigenaar of 
functie van het gebouw ook aan de decoratieve schema's. 



Alberti's tv~)moQ":le IS en zodoende is er in de invulling van 
~"'~,~,,_"'~ voor de andere thema's. De eJementen van 

""p'r,."'rn ingevuld 

Cla.l"':JulC rrum-

constructieve 
Deze constructieve elementen 

ruimte ertussen kan 
worden met niet 
een analogie met de natuur 
rna's van de klassieke orden worden naasr "VIClL".UJ'''' met de status 
van het gebouw of is minder strikt. 

Van Doesburgs tvt:)Oh)IDsctle 
centrische be'we!lTlnJ! 
rus elementen 
een ritme geplaatst lMr,rrlPn 

gebaseerd op maar die \vr""n""n 

decoratie die van en dient om de 
vlakken te versterken. De die hij gebruikt om de te op 
die van i\lberti met de nadruk op doorgang, dusreren van rwmten en de schei-

tussen openbaar en prive. geen voor een consttuctieve 

Constructieve regels ontbreken ook in de tekst van "-,,,,,,,LeLa,,. 
nele ordening. De regels Eisenman bestaan uit een be!O!lrlscnema 
elementen om een leeg centrum en de regel dat de elementen in 
staan tot elkaar. Ook de decoratie, de kleur van de wordt om 
deze U\.\,-',"'Je."''-'''- ordening te versterken. 

De thema's van de traktaten geven een idee van de aan-
kunnen Er is een evolutie te lezen in 

deze thema' s maar de onderwerpen zijn constant; con
strucde en decoratie komen in al de behandelde traktaten aan bod. Door in een 

hij elk element te kijken van welke het dee! uitmaakt 
kan met de voorbeelden uit de traktaten ![e;~o(:rl[ 
element en 
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itruvius 
0) ----l> functie deels vastgelegd 
0 -0 
0.. 
>. ....., 

c symmetrie ----l> 

0 ritmes E ----l> 

So.... 

CO 
...c 

on ----l> 

Q) vrije doorgang ----l> vrije .-....., 
(,) invloed klimaat ----l> invloed kli c 

scheiding openbaar/prive ----l> scheiding openbaar/prive ::l 
"+-

----l> koppeling ruimten 
Q) ----l> elgen vormgeving 
t5 ----l> ritmes 
::l grootte op krachten So.... ----l> ....., 
fJ) 
c 
0 

s van or en ----l> 

een schema ----l> 

koppeling functie ---+ harmonie 

Tabel met auteurs en de die ze aan thema's geven 



sburg 
------~--~~~~ ~------~~~ ewegmg naar en ~ 

Functie ios ~ 

~ on .sc e mgen 
~ anti - symmetrie 
~ anti - ritme 

vrije doorgang 

---- scheiding openbaar prive ~ 
---- koppeling ruimten ----
---- onderdeel harmonle ---- onderdeel harmonle 

een schema ~ een schema 
versterking harmonie ~ versterking harmonie 
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Her is oak mogelijk 
am door middel van te-

tekst of op basis van 
assoeiatie om te gaan met 
historische maar 
deze theorie wordt hier 
niet behandeld. 

Door met de historisehe in gedachten te zoeken naar relaties tus-
sen elementen in een ontstaat een beeld van de ervan. 
Door van elk element de rol binnen een thema te onderzoeken ontstaat een over
zieht van elementen met een zelfde ral, er wei rekening mee moet 
worden dat elementen onderdeel uitmaken van meerdere Na 
een inventarisatie van de elementen binnen een thema kan onderzoeht worden vol-
gens welke ordeningsregels deze elementen geordend j\Js deze ordeningsprin-

na analyse bekend ontstaat een beeld van het waarin niet alIeen de 
funetie van de verschillende elementen bekend is, maar ook de relatie tot de andere 
e1ementen van het De thema's uit de traktaten kunnen gebruikt worden om 
relaties tussen de elementen in een bloot te leggen. Met de uit de traktaten 
naar voren komende van harmonie, eonstructie 
en decoratie in het achterhoofd kan in een gebouw worden naar de regels 
die gebruikt zijn am die thema's vorm te geven. Voor de constructieve ordening van 
elementen worden vaak ritmes met telkens een 
tussen de constructieve onderdelen. Ook ramen hebben meestal een vaste maar en 
russenruimte die deel uitmaakt van een idee over de harmonisehe 

russen de delen van het Ook typologische 
gebouwen hebben vaak een eenvoudig basisschema dar de 

vorm bepaalt. Ook bekende decoratieve schema's te vinden zoals bijvoorbeeld 
een lonisch of Dorisch decoratieschema. Her van kleur is in het algemeen 
verbonden met de andere ordeningsprincipes; kleur benadrukt dan de functie of 
harmonie van het element of gebouwdeeL het onderzoeken van de functionele 

UlI,,,,~l")t,;;,;;,,, komt naast de van de ruimten met hun functie ook de rou-
naar voren, de Ull'''''C.,.",,,,, van kan verklaard worden vanuit de regels 

die de ontwerper heeft om een functioneel te 

Deze analyse van een gebouw kan als basis dienen voor aanpassingen. Deze aan-
vinden dan in een stelsel van elementen en relaties op meerdere 

schaalniveaus [43]. De reden voor in het gebouw kunnen verschiJIend 
Zoals in de inleiding kan het gebrulk van een een historlsche 

mogelijk maken maar er vaak wei veranderingen om dit (nieuwe) 
gebruik toe te laten. Naast het functionele ultgangspunt kan er nog een tweede re
den zijn om een bestaand gebouw te veranderen. Het historisch karakter van een 
gebouw of het van een bestaande kan benadrukt worden met 
nieuwe elementen doordat deze de kenmerkende relaties in het versterken 
met vormen. Na de van elementen en relaties in het ()',otV"", 

kunnen deze als uitgangspunt dienen om het gebouw aan te Deze manipula-



ties worden dan aan de bestaande relaties met rueuwe 
elementen. Het zijn geen losse maar ze maken deel uit van het weefsd van 
het gehouw en de nieuwe en deleo versterken elbar op aile schaaloiveaus. Waar 
hij oude gebouwen vaak wordt voor een enkele eigencijdse die 
oud en nieuw omstaat hier een van oieuw en oud dat een rueuw 
geheel vormt. 

De historische dementen maken nog steeds deel uit van een 
nog steeds in een web van relaties waardoor ze ruet op zichzelf staande van 
het verleden zijn maar dee! uitmaken van een (gemanipuleerde) historische compo-
sitie. In deze nieuwe wordt enerzijds het bestaande doordat de 
bewerkingen ervan is het een nieuwe die een rueuw 

toe laat. Doordat de hestaande elementen nog steeds in een driedimensio-
naru gehee! van re!aties zitten is een historische nog Net rus bij het 
contrast op waar eeo nieuw gebouwdeel naast het oude wordt 
ontstaat een van beide rueuw en oud worden door e1kaar bena-

ontstaat als de bestaande met relaties als 
uitgangspunt wordt genomen, de toevoegingen en het bestaande versterken elkaar. 
De re!anes die ervoor zorgen dar een historisch element onderdeel uitmaakt van een 
ervaarbare historische dienen rus uitgangspunt. 

54 



Voorbeelden van manipulaties 
Aanvullen en weghalen 
Een voorbeeld van de bewerking van een gevonden rela
tie is het aanvullen met- of weghalen van een element. 
Een missend element kan toegevoegd worden om een 
herkenbare orderung af te maken. Ook kan er juist een 
element weggehaald worden zodat een leemte ontstaat 
in deze orderung. In het geval van een ritme kan bij
voorbeeld een element toegevoegd worden om het ritme 
af te maken of een element verwijderd worden om het 
te verbreken. In historische gebouwen zijn vaak ramen 
dichtgemetseld die weer geopend kunnen worden, maar 
soms is het ook nodig om een raam weer te vullen om 
een achterliggende functie toe te laten. Ook een orde
rung naar type kan op deze manier verbroken of aange
vuld worden; een deel van een gebouw met een atrium 
kan bijvoorbeeld weggehaald worden zodat er toegang 
van de straat naar het atrium is. Een doorgang kan ook 
weer opgevuld worden om het type af te maken. Het 
weghalen van een element ult een relatie versterkt deze 
rdatie doordat er een opvallende gat ontstaat. 

D 
D~ 

Aanvulle 

Weghalen 



16. Aanvullen ga t in decoratie tussen twee panden 17. Weghalen, onderdelen van ritme dichtgemaakt 



Doorzetten en verbreken 
Als meerdere elementen worden toegevoegd of weg
gehaald (aan bijvoorbeeld een bestaand ritme) is er 
sprake van doorzetten en verbreken. Een constructief 
ritme kan zo worden doorgezet met een reeks nieuwe 
elementen maar ook worden verbroken door een aantal 
elementen er uit te halen waardoor er twee aparte ritmes 
ontstaan. In het geval van een typologische ordening 
zou bij weghalen het type nog herkenbaar zijn, terwijl 
het verbroken type dat niet meer is. Hetzelfde zou ook 
gelden voor een decoratief schema, een element wegha
len laat het schema nog herkenbaar terwijl het verbreken 
leidt tot een verzameling losse elementen. 

D D 
DDD 

Doorzette 

Verbreke 



18. Doorzetten raamritme in nieuw geveldeel 19. Verbreken van ordeningen bovenvercliepingen 



Volgen en contrasteren 
Toevoegingen kunnen interfereren met bestaande 
relaties maar kunnen ze ook volgen. In het geval van 
bijvoorbeeld een ritme zou een nieuw ritme met dezelf
de tussenruimte naast het bestaande geplaatst kunnen. 
Decoratie zou volgens het bestaande schema ook op 
nieuwe elementen kunnen worden aangebracht. 
De eerder beschreven manipulaties contrasteren met het 
bestaande omdat ze herkenbaar nieuw zijn maar volgen 
wel de bestaande relaties. Het hier bedoelde contrast 
gaat op geen enkele manier een relatie met het bestaan
de aan be halve die van de tweedeling tussen nieuw en 
oud. Dit contrast neemt het bestaande als basis om zo 
sterk mogelijk van af te wijken. 

DDDDDDO 
D D DO 

Conrrasteren 



19. Volgen van lijnen in gevel in nieuw gebouw 20. Contrast tussen twee gebouwen 



Samenvoegen en wijzigen 
Het samenvoegen van onderdelen tot grotere delen 
is een belangrijk onderwerp in de architectonische 
compositie. Oak in de recompositie van een gebouw 
kunnen bestaande onderdelen samengevoegd worden 
tot een nieuw, groter geheel. Paren van kolommen kun
nen verbonden worden met een wand waardoor er een 
nieuw ritme van wand en opening ontstaat. Kamers 
kunnen samengevoegd worden tot een nieuwe kamer. 
Een wijziging van de bestaande relaties verplaatst de 
bestaande elementen naar een nieuwe ordening. Als de 
routing van een gebouw veranderd wordt van lineair 
naar centraal, of de kleur van de bestaande elementen 
veranderd wordt naar een nieuwe ordening, is er sprake 

van wlJZlgmg. 

DDD 
l~_ 

D D 
D D D 

- Samenvoegen 

D 
D 

Wijzigen 



21. Samenvoegen ramen tot een groot raam 22. Wijzigen, elementen in nieuwe ordening 



Benadrukken en toevoegen 
Een gevonden orderung kan benadrukt worden door 
een toevoeging aan de gevonden e1ementen. Een gevon
den relatie kan bijvoorbeeld geaccentueerd worden door 
de elementen eenzelfde Ideur te geven of door e1emen
ten toe te voegen die de relatie volgen. Door bijvoor
beeld de routing in de belderung van de vloer weer te 
geven wordt deze benadrukt. Door muren weg te halen 
kan een constructief skelet blootgelegd en benadrukt 
worden. Hetzelfde zou kunnen gelden voor het wegha
len van een element lit een sterk ritme, het weggehaalde 
element benadrukt dan het aanwezige ritme. Benadruk
ken ligt dicht bij het exposeren van bepaalde elementen; 
het aanbieden van een ingekaderd element, dat hiermee 
los van zijn relaties komt te staan. Het nadeel hiervan is 
dan ook dat het element lit zijn context wordt gehaald 
en dat het een aura krijgt zoals beschreven in de inlei
ding van Boek 1. Dit aura en het gemis van inbeddende 
relaties bemoeilijkt de ervaring van het object. 

Het toevoegen van elementen is bijna altijd noodzakelijk 
om een nieuwe functie toe te laten. Deze toevoegingen 
zullen bijna altijd een relatie aangaan met de bestaande 
elementen, maar er zijn ook toevoegingen te bedenken 
die rut niet doen. Deze toevoegingen worden naast de 
bestaande relaties geplaatst zodat ze er los van staan. 
Meubilering of techrusche installaties bijvoorbeeld kun
nen toegevoegd worden zonder dat deze een relatie aan 
hoeven te gaan met bestaande e1ementen. 

DDOODOD 
Benadrukken 

D O DD 
DDDDD D 
DO D 

Toevoegen 



23. Benadrukken raamritme met kleur 24. Toevoegen elementen naast bestaande ordeningen 



Invullen en interfereren 
Een voorbeeld van toevoegingen die een relatie aangaan 
met bestaande relaties is de invulling. Hierbij wordt 
bijvoorbeeld een ritme op een kleinere schaal doorge
zet. Er wordt een onderverdeling gemaakt in maten 
van het bestaande, zoals bijvoorbeeld de tussenstijlen in 
een raam of de reling tussen twee kolommen. Ook het 
invullen van bijvoorbeeld constructie met vlakken valt 
hier onder. Nieuwe elementen met eigen ordeningsre
gels worden in een bestaande relatie ingevoegd, waarbij 
het bestaande sterker aanwezig is. Als nieuwe relaties 
toegevoegd worden kunnen deze voortbouwen op de 
bestaande, maar nieuwe elementen kunnen ook gaan 
interfereren. Dit is het eenvoudigst te zien waar twee rit
mes naast elkaar staan en er letterlijk een visuele interfe
rentie is. Er kan ook interferentie ontstaan als een nieuw 
en oud type over elkaar gelegd worden of als bestaande 
decoratie gedeeltelijk overschreven wordt met nieuwe. 

Iovulleo 

Interfereren 



25. Invullen van ruimte tussen kolommen 26. Interfereren van twee ritmes naast elkaar 
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27. Zuidgevel van de huidlge 
stadsbibliotheek 

28. Westgcvel van de huidige 
stadsbibliotheek 



Inleiding 
Om de rdane tussen 
van Beek 1 een 

oud en de hlstorische te testen is er or basis 
"" ....... ,,,._,. Her van de stadsbiblietheek van 's-Herto-

genbosch wordt in dit scenario omgebouwd tot een van worungen en win-

kels. Ee is voar deze omdat hiermee het gebouw intensief gebruikt 
worden. Het dod van dit is het testen van de van manipulatie van 

het bestaande in rdade tot de historische ervaring. Eerst wordt een analyse gemaakt 
van de in de bihliotheek aanwezige relaties die relevant zijn voor een functieveran-

Vervolgens relaties met nieuwe veranderd om de 

mogelijk te maken. Deze nieuwe worden ook ingezet om 
in het te De combinatie van een nieuwe 

functie en het versterken van het bestilande ervoor dat het contact met de ge-
SC!1l1eClen!8 mogelijk is en versterkt het historisch 

Stadsbibliotheek 
Me:rt()2(~11!)01;Cn gevestigd is kent 

zich op 
orrlpi{:x dat 

''''''M'~,'''' instelling voor zieken en 
delen van de stad in as 

ontkomt niet. Het noordelijk deeI van bebouwing aan st. 
j<, .................. van de zuidelijke bebouwing. De 

deel worden in 1824 verbouwd a)s het 
naar Oude Mannen- en 

tot 

werpen voor het Groot LJlek'ml~as,thU1stel~re! in uit 2008 vOO[
zien een nieuwe stadsbibliotheek plek waarmee de huidige bibliotheek zijn 

fuactie verliezen. 

Het zoals het er nu staat 
van het 

UHo .• ""''''!U met op de 
aaa de westkant van het ... "'., •. H.>, ..... '>. 

aan rraaUcar..t Ctlpnl"l~t"rt1 is, en een houten 

""'<;,""1.UI,; djd als het zuidelijke en is 
enldle:ze die het centrum van 
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29. Aanbouw over de Dieze aan 
de noordzijde 

30. Atriumgevel aam de 
oostzijde 



31. Gevel van de westzijde van 
het atrium 

32. Huidige im"llling van het 
atrium 
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33. Tekening van de H" 
straat in de 'dd I lnthamer-

h 
ml e eeuwe Ii 

et Geefhuis n, nks 

34 H .. . Uldige siruatie 



laatsre deel van het is over de Binnenrueze regen het 
noordoostelijke deel aan. Dir is een bakstenen 

IS. 

Nieuw ... r,n .... rc" ..... 

Met het vrijkomen van het van de 
om een nieuwe functie aan het 
van de srad op de hoek van I:\vee V~~.L""",,, 

aantal 

Het 

voor winkels. De rest van het 
met een gezalnen 

programma voor dit 
300 m2 winkelruimte 
15 met uitzicht op de 
gezamenlijke min 
indien mogelijk een van het 
fietsenstalling 
ruimte voor installaties 

Methode 
De in het eerste Boek van rut 
aan het bestaande op basis van 

met houten kap dat op een 

ontstaat de mogelijkheid 
in het centrum 

zo een vesti-
zou kunnen bieden aan een 
in het atrium. 

buiten het 

met Binnenrueze 

het functioneel te maken met de in contact 
komen. Hie:rnaast worden kenmerkende structuren \ran het rr,,~n"pv versterkt door 

van nieuwe e1ementen. Om dit te kunnen doen is er eerst een inventa-
risatie de relaries die in het elementen worden 
op basis van de thema's uit 2 en de: relaties ertussen wordt 
benoemd. 
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74 Analyse en manipulaties 
Typologie 
Het complex bestaat wt herkenbare onderdelen die een atri-

vormen met een aanbouw aan de noordzijde en de entree aan de LU':UL.ljUI-. 

De onderdelen in een configuratie ~'-li-'ta"c~ 
atrium is overdekt. Er drie delen met een 
blok en een aanvullend aan de west:-
zijde aan de straatzijde in dezelfde kleuren als afzonder-
lijke delen herkenbaar door het verschil in de van de de vorm en het 
ritme van de ramen en de i\an de binnenkant de twee delen 
te herkennen omdat het meest dee! 
Het zuidelijk deel staat duidelijk los van de twee i\an de straatkant ver-

en verdraait de zich ten van de twee gevels en ook 
de decoratie verschilt. i\an de binnenkant is het te zien tussen de bakstenen 
gevels van de westelijke delen en de pleister van het zuidelijk dee!. 
De aamrullende vorm van het deel is aan de binnenkant op een-
zelfde wijze als het dee! en ook de hoogte van de openingen 
naar het atrium op de grond is hetzelfde, op verdiepingen verschilt 
ze. Aan de bwtenkant van de noordzijde is te zien dat dee! niet op dezeIfde manier 

en is ais de vanuit het atrium is te zien dat dit 
dee! een andere hoogte heeft dan de andere delen waardoor dit dee! ais afzonderlijk 
herkenbaar 
Als laatste is er nog de aanbouw over de Dieze aan de noordzijde die als 

dee! van het type functioneert. Het valt buiten de vorm 
van de rest van het en verder is het opgetrokken in een andere baksteen 
en heeft minder grote ramen.Het is moeilijk te zeggen wat het voor invloed 
heeft de functionele indeling. Gedeelten van de 
voor publiek toegankelijk, maar deze zijn niet te herleiden naar een uit-
gangspunt. 





76 Weghalen 
De overkapping van het atrium wordt verwijderd 
zodat het atriumtype hersteld wordt. Hiermee 
wordt het tevens mogelijk om dit atrium een 
nieuwe functie te geven. 



Verbreken 
De delen van het complex zijn in een overkoe
pelend type geplaatst, dat iller verbroken wordt. 
Door dit verbreken wordt deze verhouding tussen 
delen en gezamenlijk type benadrukt. Het weg
halen van deze hoek zorgt er tevens voor dat 
de lange oostzijde van het gebouw gescillkt is 
geworden voor woningen die een uitzicht op de 
omgeving buiten het complex hebben. AJs laatste 
zorgt het weghalen voor een toegang naar de Bin
nendieze vanuit het atrium. 
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78 Harmonie 
De ral van de harmonie in het gebouw is elk van de vijf delen heeft zijn 
regels met betrekking tot de verhoudingen tussen de onderdelen. Dit is te zien in de 
verscbillende raamritmes die worden in de verschillende de!en, de van 
de ramen en de ruimte er tussen varieert zowe! aan de binnen -als buitenkant. Het 
noordwestelijke deel heeft aan de straatkant ramen die op elke verdieping even 

en zowel de horizontale als verticale ruimte ertussen is constant. Een tweetal 
van deze ramen is zichtbaar opgevuld. De ramen aan de hebben een 
ander ritme dan die aan de de tussentuimte is kleiner en de openingen op 
de dan die op de De verdie-
pingshoogte van de (3.8 m) is hoger dan die van de eerste 

m). Dit is ook zo in de andere delen van het 
Het zuidwestelijke deel aan de straatkant ook ramen die op elke 
even is er een constant raamritme te vinden hoewel er twee 
ontbreken in de reeks. de atriumzijde de ramen op de grond even 
hoog als die van het dee! maar met een tussentuimte die ervan ver-
schilt. Ook bier de ramen eerste verdieping kleiner dan die de 

maar hebben ze wel dezelfde horizontale tussentuimte. 
Het zuidelijke deel van het complex heeft een constante tussenruimte russen de 
ramen waar de ramen van de bovenste het kleinst De ramen op de 

zijn vier keer hoger en cUe van de begane drie keer. Deze 
hele is opgebouwd op basis van een enkele maateenheid zoals dat door Vitru
vius beschreven wordt. De gevel aan de atriumkant de indeling van die aan de 
straatkant. 
De ramen in het n"",.,C1{"\,r.C"P dee! even breed als die van het dee! 
maar de ruimte ertussen is iets groter. De ramen op de bovenste verdieping 
het die van de eerste verdieping zijn drie keer zo hoog en die van de 
grond vier keer. 





80 Aanvullen 
Het raamritme aan de westzijde is constant maar 
heeft een aantallege plekken. Deze plekken 
worden ingevuld met nieuwe ramen van dezelfde 
grootte. Op deze manier komt er meer licht bin
nen in de achterliggende woningen en wordt het 
raamritme hersteld. Aan de zuidzijde missen drie 
ramen, ook deze ramen worden ingevoegd. 



Interfereren 
Aan de atriumzijde hebben de verschillende aan
grenzende delen allen verschillende raamritmes. 
Een nieuw ritme wordt hier aan toegevoegd met 
een eigen kolombreedte en tLlssenruimte. Deze 
structuur interfereert met de achterliggende ritmes 
en versterkt zo het beeld van de verschiUende 
delen met eigen ordeningen en ritmes. De struc
tuur is orthogonaal en benadrukt het rechthoekige 
uitgangstype. 
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82 Volgen 
De horizontale balken van de nieuwe structuur 
volgen de verdeling van de verschillende verclie
pingshoogten. De begane grond is in alle delen 
het hoogst, gevolgd door de eerste en tweede 
verdieping. De nieuwe horizon tale delen valgen 
deze hoogtes die oak terug te vinden zijn in de 
bestaande raamhoogten aan de atriumzijde. 



lnvullen en volgen 83 
De laatste belangrijke ingreep in de harmorusche 
orderung is in het interieur van de worungen aan 
de oostkant. Het raamritme van deze kant wordt 
gevolgd in rueuwe vlakken die op afstand haaks 
op de gevel staan, maar door de dikte van deze 
vlakken ontstaat aan de binnenkant een regelmatig 
ritme. De ruimte tussen de rueuwe vlakken is even 
breed als een raam, de clikte van twee vlakken plus 
de breedte van een raam is even groot a1s de tus
senruimte tussen twee ramen in de gevel. 
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ken en de 
de tweede 

is toegankelijk voor het publiek op de inname van boe-
aan de zuidkant na. Van de hoger gelegen aileen 

van de oost -en zuidzijde toegankelijk, deze 
in de zuidoosthoek. De andere twee tr<u"In,>nh 

zuidwesten en aileen toegankelijk voor personeel. Vanuit het atrium 

de ruimtes eromheen te bereiken via een beperkt aantal lV':~""~"fJ'''"-
ten, de tussen de verschillende delen van het gebouw vindt 
intern door de delen plaats. De hoogteverschillende tussen de verschillende delen 
belemmeren de van het ene naar het andere dee!. 
Ruimten met eenzelfde functie zijn met direct bij elkaar geplaatst, behalve de 
en van de bovenste verdiepingen. De boeken en cd's over drie 
delen en twee verspreid. 
De zuidkant van het is tevens de kant ervan en houdt 20 veel 
zOnUcht 



D prive 

I D openbaar 



86 Wijzigen 
De ordening van de openbare ruimten in het 
hujdige gebouw is ondwdelijk en verspreid. In de 
rueuwe situatie worden de openbare rwmten (de 
winkels) geclusterd en naar een hoek gebracht. 
Hier komt het meeste verkeer langs en zo hebben 
deze plekken de meeste aandacht voor voorbijgan
gers. De entrees voor deze winkels bevinden zich 
aan de straatzijde, rue van de woningen aan de 
atriumzijde. 



Invullen 
Het ritme van de nieuwe strucruur wordt verder 
ingevuJd om de scheicling russen de winkels en 
het atrium te vergroten. Aan het ritme van de 
strucruur worden nieuwe balken toegevoegd die 
de afstand tussen twee van de eerder toegevoegde 
balken halveren. 
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88 Volgen 
In de aankleding van het atrium, dat nu een bin

nentuin voor bewoners wordt, wordt de eerder 

toegevoegde structuur gevoIgd. De nieuwe bin

nentuin bestaat uit twee delen, het zuidelijke deel 

met vijver dat weinig zonlicht krijgt en aan de 
winkels grenst en een noordelijk deel dat meer 

zon krijgt en waar het groen dus beter groeit. Dit 

deelligt aan de kant met de meeste woningen. 



Wijzigen 89 
De routing van het bestaande complex wordt ge-
wijzigd. In de oorspronkelijke situatie waren er een 
aantal punten waarvan uit het atrium de gebouwen 
betreden konden worden en liepen vee! routes 
door de gebouwen in plaats van via het atrium. In 
de nieuwe situatie worden alle woningen ontsloten 
via het atrium. De eerder toegevoegde structuur 
dient als verbinding tussen de trap in de zuidoost-
hoek en de woningen op de eerste verdieping van 
het zuidelijk -en westelijk dee!. De woningen in 
het oostelijk dee! onts!uiten via deze!fde trap. De 
woningen in het noordelijk dee! hebben hun eigen 
trap. Door deze wijzigingen verdwijnt de interne 
routing en wordt die vervangen door een meer 
centrale 



90 Wijzigen 
De drie standleidingen van het hwdige complex 
zijn niet ontworpen voor de nieuwe functie. De 
nieuwe standleidingen worden volgens de lokale 
constructieve ordening van elk typologisch deel 
geplaatst. Ze liggen regen de bestaande balken 
van de vloeren en dakconstructie. Deze nieuwe 
srandleidingen liggen centraal in de nieuwe wonin
gen en vormen een belangrijk deel van de nieuwe 
invulling daarvan. 
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92 Constructie 
De construe tie bestaat cit bakstenen muren die houden balken dragen voor de vloe
ren. De kapconstructie is van in de twee oudste delen aan de we:st;mcle 
deze balken ruw van vorm, in de overige delen ze en '~I';~"HUW"". 

van de vloeren en de dakconstructie zijn in lokale ritmes geplaarst elk dee! 
constructieve ritme. 





94 Toevoegen 
Haaks op de besraande houren balken van de kap
constructie van het noordwesrelijk dee! worden 
rueuwe balken ingevoegd. Deze balken zorgen 
ervoor dat de invulling van de ruimte tussen de 
balken met vloeren veranderd kan worden. 



Invullen 
Tussen de balken van de tweede verdiepingen 
van het zuidelijk -en westeujk deel uggen nu 
doorlopende vloeren. In deze vloeren worden 
gaten gemaakt zodat de oorspronkeujke invul
ung veranderd. De ruimte tussen de balken wordt 
illet langer overal opgevuld zodat het Ucht in de 
woningen overal kan komen. 
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96 Decoratie 
De decoratie bestaat nit pleisterpatronen en kleuren. De gevels aan de west - en 
zuidzijde in de zelfde kleuren geschiJderd, dat boven lichter is dan onder. 
De oost -en aan de atriumkant wit de overige delen 
van onbedekt baksteen. 
Her decoratieve schema van de van het dee! nit 
een die vormgegeven is a1s een stenen muur. Ook de zuidgevel is aan de 
straatkant bekleed met een pleisterlaag die een muur van nabootst. de hoe-
ken bevinden zich die de dakrand te Aan de atriumkant van 
dit dee! wordt de decoratie met lijnen dat ook in de gevel aan de 

wordt. 





98 Volgen en wijzigen 
De decoratie van het zuidwestelijk dee! heeft 
een ordening in de pleisterlaag die doet denken 
aan grote stenen. Deze decoratie wordt gevolgd 
in de wijzigingen aan deze decoratie. Er worden 
vierkante vlakken van verschillende grootte in het 
pleisterwerk toegevoegd waarvan een aantal kan 
dienen om de naam van de winkel op te zetten. 
Deze nieuwe vlakken vormen nieuwe, grotere 
stenen in het bestaande patroon. 



Wijzigen QQ 

De kleuren van het huidige gebouw maken geen 
onderscheid in functie. In het nieuwe on twerp 
volgen de kleuren de achterliggende functie; de 
winkels zijn donkergrijs, de woningen een lichter 

gnJs. 





Resultaat 
Bet resultaat van de manipulaties is een gebouw dat de gebruiker dicht bij de his
torische delen van het gebouw brengt. De nieuwe functie zorgt voor een intensief 
contact met het gebouw, en met zijn geschiedenis. De combinatie van nieuw en 
oud versterkt de bestaande, historische relaties in het gebouw. De nieuwe delen zijn 
herkenbaar nieuw en laten het gebouw tegelijkertijd intact als ze het aanvullen of 
veranderen. 

De veranderingen hadden grater gekund, er hadden nog veel meer wijzigingen door
gevoerd kunnen worden die het gebouw onherkenbaar hadden veranderd. Daar is 
niet voor gekozen omdat het niet nodig is. Bet doel van het ontwerp om een nieuw 
gebruik toe te laten en kenmerkende historische delen te versterken is met deze ma
nipulaties bereikt. De historische ervaring is met deze aanpassingen veranderd maar 
nog steeds aanwezig. 

De volgende tekeningen geven een overzicht van het resultaat en lichten het toe. 
Aangezien de historische ervaring in de inleiding gekoppeld is aan gebruik van het 
gebouw is het moeilijk om vast te stellen of deze ervaring daadwerkelijk mogelijk 
is. In de tekeningen is geprabeerd de verhouding tussen oud en nieuw te laten zien, 
zodat een idee gevormd kan worden van de mogelijke ervaring. 
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omslui' via strucruur kern met natte ruimten en standlei . 

nicuwc balkcn invullen met 



Woningen West 

Thematische ordening 

o 
..--

~--------

De onderdelen van een gebouw zijn geordend naar van te voren bedachte themati
sche ordeningsregels die de relatie tussen de elementen bepalen. Deze onderdelen 
maken bijvoorbeeld deel uit van een decoratief of constructief schema. De ver
schillende thema's hebben binnen een gebouw vaak verschillende ordeningsregeJs. 
Constructieve elementen worden bijvoorbeeld vaak geplaatst in ritmes terwijl deco
ratieve elementen vaak binnen een bekende configuratie zoals die van de klassieke 
orden worden geplaatst. 
De ontwerper kiest de ordeningsregels die hij voor elk thema gebruikt om de ele
menten te plaa tsen. Van tevoren bepaalt de ontwerper bijvoorbeeld dat de ramen op 
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Woningen Zuid 

maken bIjVOOrbeeld deel Wt van een aecoraoer or consrrucner scnema. ue ver
schillende thema's hebben binnen een gebouw vaak verschillende ordeningsregels. 
Constructieve elementen worden bijvoorbeeld vaak geplaatst in ritmes terwijl deco
ratieve elementen vaak binnen een bekende configuratie zoals die van de klassieke 
orden worden geplaatst. 
De ontwerper kiest de ordeningsregels die hij voor elk thema gebruikt om de ele
menten te plaatsen. Van tevoren bepaalt de ontwerper bijvoorbeeld dat de ramen op 
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Begane grond, ruet op schaal 

sche orderungsregels die de relatie tussen de elementen bepalen. Deze onderdelen 
maken bijvoorbeeld deel uit van een decoratief of constructief schema. De ver
schillende thema's hebben binnen een gebouw vaak verschilJende orderungsregels. 
Constructieve elementen worden bijvoorbeeld vaak geplaatst in ritmes terwijl deco
ratieve elementen vaak binnen een bekende configuratie zoals die van de klassieke 
orden worden geplaatst. 
De ontwerper kiest de orderungsregels die hij voor elk thema gebruikt om de ele
menten te plaatsen. Van tevoren bepaalt de ontwerper bijvoorbeeld dat de ramen op 
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schillende thema's hebben binnen een gebouw vaak verschillende ordeningsregels. 
Constructieve elementen worden bijvoorbeeld vaak geplaatst in ritmes terwijl deco
ratieve elementen vaak binnen een bekende configuratie zoals die van de klassieke 

orden worden geplaatst. 
De ontwerper kiest de ordeningsregels die hij voor elk thema gebruikt om de ele
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maken bijvoorbeeld deel uit van een decoratief of constructief schema. De ver
schillende thema's hebben binnen een gebouw vaak verschillende ordeningsregels. 
Constructieve elementen worden bijvoorbeeld vaak geplaatst in ritmes terwijl deco
ratieve elementen vaak binnen een bekende configuratie zoals die van de klassieke 
orden worden geplaatst. 
De ontwerper kiest de ordeningsregels die hij voor elk thema gebruikt om de ele
menten te plaatsen. Van tevoren bepaalt de ontwerper bijvoorbeeld dat de ramen op 
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