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And if you think of Building for instance,
and you say to Building,
 “What do you want Building?”
And Building says to you,
 “I like a Kahn.”
And if you say to Building,
 “Look, Kahn’s are complex, and I can use a ordinary 
modernist over you. What do you think of that?”
 “Building?”
Building says,
 “I like a Kahn..”
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Inleiding

In 1974 wordt een man dood aangetro! en in Penn 
Station, New York, een hartaanval blijkt de oorzaak. 
Aanvankelijk wordt hij niet geïdenti# ceerd, omdat hij zijn 
persoonsgegevens uit zijn paspoort heeft gekrast. Pas na enkele 
dagen wordt duidelijk dat het gaat om Louis I. Kahn, één 
van de belangrijkste architecten van de tweede helft van de 
vorige eeuw, de hoogtijdagen van het modernisme.

Maart 1974, New York Times

Tijdens de zogenoemde m3 fase in het afstudeertraject 
van atelier ‘Complexity and Contradiction’ is een 
verzameling van zeer opmerkelijke en uiteenlopende 
gebouwen, onderzocht aan de hand van geschreven 
werk ‘Complexity and Contradiction’, door architect 
en theoreticus Robert Venturi. Deze collectie van 
bouwwerken, allen op zichzelf beschouwd en gewaardeerd 
als bijzondere meesterwerken waarin zowel complexiteit 
als kwaliteit te vinden zijn, beslaat een lange tijdsperiode 
waardoor beschrijving van en vergelijking tussen 
verschillende architectuurstijlen en architecten mogelijk 
werd met als resultaat een rijk en compleet onderzoek.        

fi guur 1

Boek ‘Complexity and Contradicty in Architecture’  Van Robert Venturi.
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1. Voorafgaande fase

1.1 Venturi’s ‘Complexity and Contradiction’

In 1966 publiceerde Robert Venturi zijn ‘Complexity 
and Contradiction’ waardoor een van de belangrijkste 
startpunten voor het postmodernisme werd gevormd. 
Deze publicatie staat bekend als het meest invloedrijke 
en spraakmakende document wat betreft creëren van 
architectuur sinds het in 1923, drieënveertig jaar eerder, 
door Le Corbusier uitgebrachte ‘Vers une Architecture’.1 
Le Corbusier, geïnspireerd door kenmerken van 
industrialisatie, riep door middel van voorbeelden als 
auto’s, vliegtuigen en boten welke zich lieten leiden door 
technologie, op tot het herde# niëren van de gebouwde 
omgeving. Ook architectuur moest zich naar zijn 
mening richten op de toekomst, ontworpen worden 
vanuit innovatie. ‘Vers une Architecture’ had sterke 
invloed op, en was grotendeels verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van het modernisme, een stroming met als 
kenmerk de rebelse afzet tegen traditionele architectuur 
en het streven naar minimalistische, geometrische 
vormen welke haast iedere wijze van decoratie zeer 

1   (Scully, 1977, p. 9)

bewust links liet liggen, zelfs verwierp. Venturi zette zich 
echter af tegen het gedachtegoed van deze stroming en 
bekritiseerde de wereldberoemde, veelgebruikte uitspraak 
‘Less is more’, afkomstig van modernist Ludwig Mies van 
der Rohe door middel van contradictie en tegenspraak 
‘Less is a bore’. 2  

Zoals de titel van het boek reeds prijsgeeft, propageerde 
Venturi het toelaten van complexiteiten en 
tegenstellingen in een ontwerp, daarmee aantonend dat 
het door modernisten gekozen pad zal leiden tot een 
verschraling van architectuur en haar kwaliteit. Door het 
teruggrijpen op voorbeelden uit renaissance en barok 
benadrukte Venturi zijn, in relatie tot het modernisme, 
revolutionaire kijk op de bouwkunst waarin het 
voortbouwen op architectuur uit het verleden niet als 
belemmerend maar als waardevol, zelfs noodzakelijk 
wordt gepresenteerd.
’Complexity and Contradiction’ bleek een baanbrekend 
en betekenisvol werk. De gepubliceerde, revolutionaire 
houding ten opzichte van het modernisme werd met 
open armen ontvangen door de generatie welke het niet 
eens was met de ‘orthodoxe, moderne architectuur’ en 

2   (Venturi, 1977, p. 17)

fi guur 2

m3 boek eindresultaat
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vormde een handboek, bruikbaar als kritisch instrument 
tegen deze stroming waarbij een nieuwe benadering van 
het omgaan met architectuur voorgesteld kon worden. 3   
 

1.2 Onderzoek

Naast een opmerkelijke en betekenisvolle inhoud, perfect 
passend bij de titel van het boek, sluit ook de door 
Venturi gekozen vorm naadloos aan op zijn ideeën over 
de toepassing van complexiteiten en tegenstellingen. Het 
systeem, gebruikt om verscheidene begrippen behorend 
tot deze twee termen in een breed scala aan referentie-
gebouwen te duiden, bevat zelf amper structuur vanwege 
het feit dat deze begrippen aan de hand van de referentie-
gebouwen los van elkaar worden behandeld. 
Het onderzoek naar de rijke inhoud van Venturi’s 
gepubliceerde werk diende het doel van inzicht, met 
name het inzicht in de beschreven termen complexiteit en 
contradictie binnen architectuur als gevolg van het inzicht 
in de begrippen, behorend tot deze twee termen. 
Om dit doel te bereiken was een gestructureerd, 
theoretisch kader nodig, waarbinnen de de# nities 
van, en de relaties tussen de door Venturi aangehaalde 
begrippen duidelijk beschreven konden worden. Om 
de werkelijke betekenis te kunnen vaststellen, is door 
middel van ‘casestudies’ naar verschillende bouwwerken 
een constructie opgesteld om de begrippen te toetsen, 
vanwege het gegeven dat interpretatie vanuit Venturi’s 
theorie alleen afdoende zou zijn om zo objectief en 
neutraal mogelijke zowel de# nities van, als relaties tussen 
deze begrippen in kaart te kunnen brengen.
De eerder genoemde collectie van bouwwerken, tijdens 
de m3 fase van het afstudeeratelier geschikt bevonden 
voor de casestudies, is door het gehele atelier zorgvuldig 
samengesteld waarbij een deel ontdekt werd in Venturi’s 
boek vanwege regelmatige benoeming, aangevuld met 
bouwwerken welke gevonden werden als resultaat van een 
zoektocht betre$ ende complexiteit zoals geïnterpreteerd 
na analyse van de door Venturi opgestelde theorie. De 
collectie bevatte twintig bouwwerken, allen met speci# eke 
eigenschappen welke het toetsen van zoveel mogelijk 
verschillende begrippen per gebouw mogelijk maakten.                  

Het National Assembly Building, ontworpen door Louis 
Kahn werd verkozen als een van de gebouwen die tot 
de samengestelde collectie moest behoren, vanwege 
het feit dat Venturi zelf het bouwwerk benoemt in zijn 
publicatie. Een begrijpelijk gegeven wanneer men bekend 

3   (Curtis, 2006, p. 560)

is met de inhoud van ‘Complexity and Contradiction’ 
waarin Venturi architect Louis Kahn beschrijft als een 
van zijn grootste leermeesters met als aannemelijk 
gevolg dat Kahn een sterke invloed heeft gehad op 
Venturi’s denkwijze en interpretatie van complexiteit en 
contradictie in architectuur.
Een studie naar dit opmerkelijke gebouw zou 
interessante resultaten op kunnen leveren waarin de 
theorie van Venturi, veelal gebaseerd op kennis welke hij 
door lessen van Kahn heeft opgedaan, en Kahns eigen 
architectuur met elkaar in verband kunnen worden 
gebracht. Door de begrippen uit Venturi’s theorie te 
toetsen, gebruikmakend van Kahns National Assembly 
Building als casestudy, zou een interessante verhouding 
tussen Robert Venturi’s ‘Complexity and Contradiction’, 
de theorie van de leerling, en een voorbeeld uit het 
oeuvre van zijn leermeester Louis Kahn als toetssteen, 
beschreven kunnen worden.   
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1.3 Casestudie  Sher-e-Bangla Nagar

Als inleiding op de resultaten van het onderzoek, wordt 
een beknopte samenvatting van de casestudie naar Sher-
e-Bangla Nagar (National Assembly Building) gegeven, 
refererend naar de volledige studie, welke beschreven 
staat in ‘Complexiteit en Contradictie in architectuur’, 
na de m3 fase opgesteld door het afstudeeratelier.
Vanwege de beknoptheid van deze samenvatting, zullen 
de gegevens uit de onderzoeksresultaten, cruciaal voor 
de start van het vervolgonderzoek en om die reden 
gepresenteerd in dit document, niet volledig terug te 
vinden zijn in deze weergave van de casestudie maar net 
zoals de samenvatting teruggrijpen op het ‘Complexiteit 
en Contradictie in architectuur’.  
 
Nadat Le Corbusier en Alvar Aalto de opdracht hadden 
afgewezen, realiseerde Louis Kahn in 1962 een ontwerp 
van Sher-e-Bangla nagar, bekend als het National 
Assembly Building in Dhaka, Bangladesh.

�
 De gehele 

bouwperiode, in werking gesteld met het Indiase 
parlement als opdrachtgever en Ayub Khan, volksleider 
van de westelijke deelstaat als daadwerkelijke klant, heeft 
in een tijdsbestek van 1963 tot 1983 geduurd, waarmee 
het bouwwerk Kahns laatste werk was en gezien wordt 

4  (Goldhagen, 2001, p. 163)

als kroonstuk op zijn carrière.
�
 

Tijdens de bouwperiode was het toenmalige Pakistan, 
inmiddels Bangladesh, verdeeld over twee deelstaten en 
gebruikmakend van dit bouwwerk wilde Ayub Khan aan 
het oostelijk deel bekendmaken dat hij veel geld overhad 
voor een monument namens het welzijn van het volk, 
maar achteraf bleek dit gebaar echter een strategie te zijn 
om stemmen te werven, in het bijzonder bij de oostelijke 
deelstaat, voor de verkiezingen waarin hij herkozen wilde 
worden als leider van het gehele Pakistan.

�
    

De locatie waar Sher-e-Bangla Nagar zich bevindt, is 
onderdeel van een voor het besturen van Bangladesh 
ontwikkeld masterplan. Het gebouw ligt als eiland 
midden in een door Kahn aangelegd, kunstmatig meer 
waarvan beide oevers bebouwd zijn met vertrekken voor 
ambtenaren en functionarissen welke twee keer per jaar 
vanwege beslissingen over het land bijeenkomen. Kahn 
zag het gebouw als brug welke geslagen moest worden 
tussen de verdeelde staten van Pakistan, een belangrijke 
reden voor het laten plaatsen van het kunstmatige meer, 
bijdragend aan de symboliek van deze ‘brugwerking’ 
tussen twee oevers, waar zich tevens de ingangen 
bevinden. Het gebied waarin het bouwwerk geplaatst 

5  (Ibid, p. 162)
6  (Ibid, p. 164)

fi guur 3

Sher -e- bangla nagar
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is, wordt door het volk gebruikt voor sport en recreatie, 
waarin het meer een uitbreidende mogelijkheid van dit 
sporten en recreëren biedt, namelijk de mogelijkheid van 
het zwemmen, welke volop gebruikt wordt.  

Het gebouw zelf bestaat grotendeels uit publieke ruimtes 
waarvan onder andere een vergaderzaal met driehonderd 
stoelen, een moskee en een enorm restaurant voorbeelden 
zijn. Naast deze overvloed aan publieke ruimtes zijn 
er delen afgesloten en niet publiek toegankelijk. Kahn 
was gevraagd een totaal masterplan voor het gebied 
te ontwerpen welke naast het parlementsgebouw ook 
een hooggerechtshof, kantoren, extra verblijfsruimtes, 
markten, scholen, een ziekenhuis, een bibliotheek, een 
museum en recreatieve gebieden zouden bevatten. Door 
het extreem afwijken van het programma dat Kahn via 
het Pakistan Public Works Department (PPWD) werd 
aangereikt, is er van het oorspronkelijke plan waarin veel 
aandacht besteed werd aan de verblijfsplaatsen voor de 
president en sprekers, weinig overgebleven en werden 
deze verblijfsplaatsen als gevolg van Kahns democratische 
herschikking, vrijwel negerend, volledig aan de rand van 
het masterplan geplaatst.

�
 

1.4 Resultaat onderzoek

Tijdens de studie naar Kahns Sher-e-Bangla Nagar 
kwam naar voren dat vrijwel alle door Venturi besproken 
begrippen omtrent complexiteit en contradictie in 
architectuur terug te vinden zijn in het gebouw, zoals al 
enigszins vermoed werd, gezien de relatie tussen Venturi 
en Kahn. Er kan met dit gegeven gesteld worden dat 
Kahn, als leermeester van Venturi, een aanzienlijke 
invloed heeft gehad op Venturi’s denkbeelden, waarbij 
Venturi op het gebied van complexiteit en contradictie 
veel van Kahn heeft opgestoken.

Om onderliggende verbanden en bevindingen welke 
als resultaat uit de casestudie zijn gekomen te kunnen 
doorgronden, zijn een aantal van de meest voorkomende 
en invloedrijke begrippen kort toegelicht.
 
In% ectie
‘In% ection: het principe om diverse delen te onderscheiden 
van elkaar en tegelijkertijd een continuïteit te impliceren, 
gebaseerd op de inherente karakteristieken van de delen’  

�
7  (Ibid, p. 167)
8  ‘Complexiteit en Contradictie’ M3

Waar het in de barok voornamelijk in de details verwerkt 
zit, is het bij Kahn op een veel grote schaal aanwezig. 
Het zijn nu niet de, in grote getale aanwezige en zeer 
gedetailleerde, elementen welke tezamen een richting 
geven aan het geheel, maar er wordt een beweging of 
richting gegeven aan het geheel op veel grotere schaal. 
In de plattegronden is het ritme duidelijk te zien waarop 
de onderdelen geplaatst zijn. Dit ritme suggereert 
een stroming, een voelbare vloeiende beweging in 
het gebouw. De losse elementen van Kahn zijn zo 
gepositioneerd dat ze allen wijzen naar het centrum van 
het geheel. Door ze te repeteren en te draaien rondom 
dit centrale middelpunt behouden ze allen deze richting 
en wordt er een ritme gevormd. Het symbolische 
zwaartepunt van het complex wordt zo voelbaar duidelijk 
gemaakt. 

Symmetrie
Een overduidelijke symmetrieas, ingezet als middel 
om een geheel te vormen, komt goed naar voren in 
wederom de ontwerpen van Kahn. Wat opvallend is, is 
in eerste instantie de hoofdas  welke perfect symmetrisch 
is zonder uitzonderingen en met daarop haaks nog een 
aantal symmetrieassen.  Naast dit opvallende punt zijn 
alle samengevoegde elementen ook op zichzelf staand 
perfect symmetrisch. De losse volumes van het Assembly 
building hebben allemaal nog een symmetrieas. Het 
gebruik van geometrische vormen is een hulpmiddel 
geweest om deze poging tot ultieme symmetrie te 
verwezenlijken.

Gelijkwaardige combinatie
‘Equal combination: de combinatie waarbij de variaties in 
aantallen, vorm en grootte vrijwel gelijk zijn, gebaseerd op 
superpositie en symmetrie. gelijkwaardige combinaties van 
richtingen hebben hetzelfde e! ect’

�
Het is gebleken dat Kahn zo veel mogelijk probeert een 
gebouw te maken van zijn zogenaamde blokkendoos. Hij 
heeft ieder element opgebouwd op exact dezelfde manier, 
met de zelfde hoogte maten, materialen en afwerking, 
nu is dit op zichzelf niet de sterkste manier van in& ectie 
maar het kan een versterkende werking hebben in 
combinatie met de andere middelen. 

Dominante koppelaar
‘ Dominant binder: het principe waarbij een derde element 
een dualiteit verbindt; het past binnen het consistent 
toegepaste patroon, maar tegelijkertijd manifesteert het 

9  ‘Complexiteit en Contradictie’ m3
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zichzelf als dominerend element’  
� �

Of bij Kahn de daadwerkelijke gerechtszaal dient als 
dominante binder is een nog onopgeloste vraag maar 
zeker het benoemen waard. Het interessante aan dit 
centraal staande losse element is dat het gebouw staat 
of valt door deze zaal. Het is naast de dominant binder 
tevens de hoofdfunctie van het complex en kan dus niet 
later toegevoegd zijn om eenheid te creëren. Het is uit 
de orde en ritme analyses gebleken dat alles ontworpen 
is vanuit dit middelpunt en dus is de zaal van te voren 
daar gesitueerd en de rest eromheen geplaatst. Is er dus 
met opzet vooraf al vanuit gegaan dat dit element een  
verbindende functie ging krijgen? 

Hiërarchische combinatie
‘Hierarchical combination: combinatie waarbij variaties 
in aantallen, vorm en grootte mogelijk zijn, gebaseerd op 
hiërarchie en dominantie. Ook de overheersing van één 
bepaalde vorm of richting is mogelijk’  

� �
Hiërarchie is onontkoombaar aanwezig in een 
architectuur, die pleit voor vele niveaus van betekenis; 
ze leidt tot formaties van formaties - tot onderlinge 
verhoudingen van verscheidene orden van wisselend 

10  ‘Complexiteit en Contradictie’ m3
11  ‘Complexiteit en Contradictie’ m3

gewicht om een complex geheel te bewerkstelligen. 
Door een duidelijke hiërarchie aan te brengen in zijn 
complex is het Kahn gelukt om de losse delen een 
duidelijke relatie te geven. Door het slim schakelen van 
bediende en dienende ruimten, dit opgebouwd vanuit 
het centrum van het geheel naar buiten toe, wordt het 
goed samenwerkend schema. Het gebouw is als het 
ware gegroeid van binnen uit, het centrale element, de 
bediende ruimte, verlangde naar dienende ruimte welke 
in volgorde van belangrijkheid om dit volume geplaatst 
zijn.

Poche
‘Residual space / servant space / poché / in-between space: 
Een tussenruimte (soms restruimte) die wordt gevormd 
door de dominerende omliggende ruimten. Overkoepelend 
comcept voor: Open poché, gesloten poché en constructief 
poché’  

� �
Gesloten poché word voornamelijk bepaald door 
uitwendige ruimtelijke noodzaak, meer dan door 
inherente structuur van de vorm. Doordat er dus vooral 
vanuit buiten naar binnen gewerkt word ontstaan er een 
aantal lagen. Deze gelaagdheid word door Kahn(Fig. 
6) gebruikt om zijn gebouw letterlijk te omhullen. 

12  ‘Complexiteit en Contradictie’ M3

fi guur 4
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Hij vergroot hierdoor het contrast tussen binnen en 
buiten. Volgens Kahn conditioneert het licht door deze 
lagen, en juist door in deze dubbele wand openingen 
te maken wordt het licht binnen minder schel. Door 
deze openingen in verschillende vorm en afmeting 
uit te voeren legt Kahn dan ook meer de nadruk op 
de verandering van lichtintensiteit dan op ruimtelijke 
beslotenheid. 
Poché ruimtes die ontstaan door een aantal 
contrasterende elementen op een strak grid te plaatsen, 
zijn soms ongewenst en bevatten vervolgens vaak geen 
kwaliteit. Deze ruimtes worden vrijwel altijd uitgevoerd 
als kasten of zelfs als afgesloten, niet toegankelijke, 
ruimte. Er is hier een vergelijking te trekken naar 
de ‘dienende ruimte’ van Kahn, waarin zich soms 
technische voorzieningen bevinden. Het grote verschil is 
dat bij Kahn zijn poche niet ontstaat uit twee botsende 
systemen maar dat poche wordt gebruikt om een con& ict 
tussen het in- en uitwendige te overbruggen. Deze 
ruimtes zijn vaak bewust ontworpen en niet toevallig 
ontstaan. 

Resultaat
Naast de sterke aanwezigheid van de eerder toegelichte, 
door Venturi besproken begrippen, is opgevallen dat 
alle vormende aspecten van Sher-e-Bangla Nagar 
weloverwogen ontworpen zijn en er dus geen sprake is 
van ondoordachte, ondoelmatige of bij toeval ontstane 
complexiteit en contradictie. De wijze waarop Kahn 
zijn ontwerp heeft opgebouwd, getuigt van een extreme 
houding waarbij niets in het ongewisse is gelaten, alles 
met voorbedachte rade is ontstaan. Zelfs de vreemd 
gevormde poche ruimtes, welke veelal restruimte zijn, 
lijken in het geval van Kahns ontwerp bewust ontworpen 
en geplaatst, een extra reden om aan te nemen dat 
complexiteit en contradictie in dit ontwerp geen gevolg 
van de ontwerphouding, maar onderdeel van deze 
houding lijken te zijn. 
Het ontwerpen van diverse geometrische # guren, 
geroteerd rond het algehele middelpunt waardoor 
verschillende volumes naast elkaar geplaatst worden, de 
juxtaposities, creëert opmerkelijke contrasten. Ondanks 
deze verschillende volumes schept het structureel 
situeren een ritme dat de volumes verbindt en waardoor 
orde en een overkoepelend geheel ontstaan.
Echter, naast het creëren van dit geheel worden vrijwel 
alle manieren om deze eenheid vormende orde te 
doorbreken, namelijk vervorming door omstandigheid, 
doelmatige toevoeging en afwijkingen in de symmetrie, 
toegepast in het ontwerp. Om de hierdoor ontstane 

fi guur 6

Sher -e- bangla nagar
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verdeeldheid alsnog tot een geheel te smeden, vinden 
methodes om elementen te verbinden en eenheid te 
scheppen, namelijk in% ectie, de dominant koppelaar 
en gelijkwaardige combinatie, aan het eind van Kahns 
ontwerpproces hun uitwerking in het gebouw. 

	 

Conclusie
Als eind conclusie kan gesteld wordend dat poche, 
overdreven orde creëren, orde doorbreken en in% ectie de 
middelen zijn waar Kahn’s architectuur voornamelijk 
op gefocust is. Hij deed altijd zeer uitgebreid onderzoek 
naar zijn functie en de personen waarvoor hij een 
gebouw ontwierp. Gelijke rechten, alle aspecten 
behandelen en meenemen in zijn ontwerp, niemand 
tekort doen en het ultieme willen bereiken met zijn 
architectuur zijn kortgezegd Kahns streefdoelen. Geen 
onbewuste bijkomstigheden maar weloverwogen 
ontwerpmethodes zoals het omgaan met indirect licht 
en het creëren van orde en structuur. Daarbij bevat een 
ruimte volgens Kahn, toegelicht met het voorbeeld van 
een galerij welke zowel een gang als een ruimte kan zijn, 
altijd meerdere functies, zelden maar één enkele.

13  ‘Complexiteit en Contradictie’ M3
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1.5 Probleemstelling vervolgonderzoek

De casestudie naar Kahns Sher-e-Bangla Nagar 
resulteerde in een sterke relatie tussen de eigenschappen 
van het onderzochte bouwwerk en Venturi’s ‘Complexity 
and Contradiction’ welke het bouwwerk als merkwaardig 
en uitzonderlijk belichtte, ondersteund door de gegevens 
uit de kruisvergelijkingen waaruit bleek dat dit speci# eke 
bouwwerk de begrippen uit Venturi’s theorie op andere 
wijze, bewuster, naar voren bracht dan de overige 
onderzochte bouwwerken, geselecteerd voor de collectie. 
Daarnaast viel een verschil op tussen Kahns ontwerp, 
diens omgang met Venturi’s begrippen en de wijze waarop 
Venturi zijn eigen begrippen hanteerde.      
Het resultaat van Sher-e-Bangla Nagar als voorbeeld voor 
Kahns wijze van ontwerpen, wekte vanwege de kans op 
een ‘toevalstre$ er’ interesse naar andere werken uit het 
oeuvre van deze ogenschijnlijk uitzonderlijke architect en 
daarbij ook hun relatie tot de onderzochte complexiteit 
en contradictie. Wellicht zouden andere voorbeelden 
wijzen op een algehele ontwerphouding en -methode 
waarin deze twee thema’s actief ingezet worden als middel 
voor het realiseren van ontwerpen. 
Mocht dit het geval zijn, waar zou de oorsprong ten 
grondslag aan Kahns ontwerphouding en –methode 
vandaan zijn gekomen en welk doel zou deze methode in 
de ogen van de architect gediend hebben?
Deze hypothetische vraagstukken zouden slechts door 
middel van een onderzoek houvast en de mogelijkheden 
tot antwoorden kunnen vinden. Dit onderzoek, de 
zogenoemde m4 fase, de start van het individuele 
afstudeertraject, werd opgezet met de volgende 
onderzoeksvragen:

1.6 Onderzoeksvragen vervolgonderzoek

- Wat zijn de oorzaken en doelen van Louis 
Kahns streven naar perfectie in architectuur?

- Op welke wijze en via welke elementen is de 
structuur van Louis Kahns ontwerpmethode 
opgebouwd?

- Is het voor een huidig ontwerper mogelijk 
Louis Kahns methode te doorgronden en 
volgens eigen interpretatie, terugkoppelend 
naar Robert Venturi, toe te passen bij het 
creëren van een ontwerp, zonder dat hierbij een 
kopie ontstaat?

 

1.6 Wijze van onderzoek / Doelstelling vervolgonderzoek

Voor een antwoord op de eerste twee onderzoeksvragen 
moest een tweedelige studie naar architect Louis 
Kahn uitgevoerd worden, welke gegevens zou moeten 
opleveren op zowel sociaal als architectonisch vlak. 
Gegevens welke het inzicht in de ontwerpmethode van 
Kahn zouden geven en bruikbare handvatten zouden 
kunnen bieden voor een zelf op te zetten ontwerpproces 
met als resultaat een gebouwontwerp, waardoor ook een 
antwoord op de derde onderzoeksvraag mogelijk zou 
worden.
Een mogelijke valkuil tijdens het onderzoek was de 
verstrikking in Kahns architectuur zijn, waarbij het 
onderzoek niet verder zou komen dan het omschrijven 
van alle schoonheid die men kan ervaren. Velen zijn 
tijdens hun pogingen tot diepgaande studie naar dit 
onderwerp op deze wijze gevallen. Slechts een aantal 
van hen die Kahn collega hebben kunnen noemen, zijn 
geslaagd in het kijken door Kahns ‘wolk van magie’ 
en het waarlijk in essentie benoemen van zijn werk. 
Een van de weinigen die Louis Kahn enigszins heeft 
kunnen doorgronden door vele samenwerking was 
Vincent Scully, van wie geschreven werk ‘Louis I Kahn’ 
een bruikbaar instrument zou kunnen vormen om 
het ‘vallen’ door middel van Kahns ‘magie’ te kunnen 
voorkomen.  
Het onderzoek kan in zijn geheel volbracht genoemd 
worden, wanneer een theoretische antwoorden op de 
eerste twee vragen en een antwoord in de vorm van een 
werkend gebouwontwerp op de derde en laatste vraag de 
eindresultaten van dit onderzoek vormen.  
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2. Algemene studie Louis Kahn

2.1 Louis Kahn als persoon

Louis Isodore Kahn werd in Pärnu, Estland geboren 
op 20 februari 1901, waarbij hij de naam Leiser-Itze 
Schmuilowsky kreeg. Na zijn emigratie in 1905, 
waarbij hij van Pärnu naar Philadelphia, Amerika 
verhuisde, werd zijn familienaam in 1912 o<  cieel van 
Schmuilowsky naar Kahn gewijzigd en zou hij voortaan 
als Louis Isodore Kahn door het leven gaan. 
Waar vele modernisten alle banden met het verleden 
wilden verbreken en een nieuwe, moderne wijze zochten 
voor hun invulling aan vraagstukken, bleef voor Kahn 
het kijken naar de geschiedenis een belangrijk aspect 
van zijn benaderingen, waarmee hij zichzelf buiten het 
standaard type ‘modernist’ presenteerde, toegelicht door 
een eigen architectuur welke duidelijke verwijzingen 
naar, en kenmerken van historische bouwwerken bevatte 
zoals bijvoorbeeld de karakteristieke typologieën van 
kloosters. 

Reeds op vierjarige leeftijd raakte Kahn gefascineerd 
door gloeiende kolen, welke hij in zijn schort schepte 
voor nadere inspectie. Het schort vatte door deze 
handeling direct vlam, wat het verbranden van zijn 
gezicht als gevolg had. De door dit voorval ontstane 
littekens creëerden later stof tot speculatie en lagen 
hierdoor ten grondslag aan een houding met als kenmerk 
het blootlegging van de pure materie. Gebouwen met 
typerende, ruwe, betonnen oppervlakken, naakt hout 
en baksteen resulteerden uit deze houding waarbij 

littekens, veroorzaakt door het produceren van de 
materialen en het bouwen van de ontwerpen zichtbaar 
moesten zijn en het geheel in Kahns ogen sierden in 
hun pure oorsprong.

� �
 Kahn’s architectuur bevat een 

sublieme poëtische kracht en moeizaam te beschrijven 
karakter welke enkel begrepen en uitgelegd kan worden 
aan de hand van de door hem zelf in dienst genomen 
werknemers. 

� 
2.2 Louis Kahn als architect 

‘Op mensen kun je niet bouwen’, aldus de woorden van 
beroemde architect Louis Kahn, die leefde voor niets dan 
zijn werk. Daar waar hij als architect een van de grootste 
vernieuwers van de twintigste eeuw was, gedroeg hij 
zich als mens op sociaal vlak echter onhandelbaar, één 
van de redenen dat hij in zijn woonplaats Philadelphia 
nooit enig werk heeft mogen bouwen. Dit is altijd zijn 
grootste droom gebleven, hij zou zich vereerd hebben 
gevoeld wanneer hij zijn eigen land had mogen dienen. 
Dit maakte hij zelf echter telkens onmogelijk door zijn 
langzame werktempo, koppigheid en intransigente 
houding tegenover de respons van de opdrachtgevers.

� �
Als compensatie voor zijn sociale tekortkomingen 
bewezen een aantal krachtige en spirituele gebouwen 
van geometrische structuren, composities van baksteen, 
beton en licht zijn kwaliteiten als ontwerper en bleek 
Louis Kahn allereerst # losoof, ten tweede docent en tot 
slot uitstekend architect. Op de School van Architectuur 
aan de Universiteit van Pennsylvania onderwees hij vele 
architecten, inclusief Robert Venturi, waarvan een aantal 
in de decennia na Kahns overlijden de toortsdragers van 
Amerikaanse architectuur zouden worden.
De beroemde ideeën welke Kahn later in zijn carrière 
ontwikkelde en uitgesproken aan bod liet komen, zijn 
te duiden in een aantal ontwerpmiddelen waarvan de 
volgende reeks de meest invloedrijke beschrijft:

� �� Monumentaliteit� Orde en structuur� Licht en schaduw � Dienende, bediende en pocheruimten 

Kahn’s gedachtegoed bleef echter niet beperkt tot alleen 
architectuur, het ging ook over stedenbouw en de 

14  (Nathaniel Kahn, 2003)
15  (Goldhagen, 2001, p. 1)
16  (Ibid, p. 165)
17  (Ngo, 1998, p. )
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maatschappij. 
Architectuur was niet het enige waar Kahns gedachtegoed 
naar uitging; ook stedenbouw en maatschappij vielen 
onder zijn aandacht waardoor Kahns ideeën wat betreft 
architectuur steeds algemener en breder op het leven 
toepasbaar werden. De groeiende abstractie in zijn 
denken deden hem een # loso# e over orde, vorm en 
design ontwikkelen, welke als basis dienden voor de 
eerder genoemde thema’s en waarvan kenmerkende 
eigenschappen terug te vinden zijn in de casestudy naar 
Sher-e-Bangla Nagar. 

Als fanatiek democraat was Kahn groot voorstander van 
gelijke rechten en protesteerde hij door middel van zowel 
zijn architectuur als zijn maatschappelijke denkbeelden 
tegen de plunderingen van het, naar zijn mening, 
ongebreidelde kapitalisme. Het streven naar deze gelijke 
rechten vindt onder andere een vertaling in het tijdens de 
casestudie onderzochte bouwwerk Sher-e-Bangla Nagar, 
direct aansluitend op zijn belang bij participatie van de 
normale burger in publieke domeinen, welke volgens 
hem essentieel voor de gezondheid van de democratie 
was. Volgens Kahn was bijvoorbeeld een stadhuis niet 
meer dan een grote steengroeve waar men alleen nog 
kwam voor het aanvragen van een rijbewijs of het betalen 
van belasting.

� �
 Over Sher-e-Bangla Nagar, het nieuwe 

Assembly Building voor Bangladesh zei hij: “Dit is een 
nieuw Capitool in een nieuw land. Het moet opgepakt 
worden als een nieuwe manier van leven.”

� �
  Deze ‘nieuwe 

manier van leven’, zoals Kahn het benoemde, is die van 
een democratie en hij maakte gebruik van zijn ontwerp 
om een oproep te doen tot het starten hiervan.   

De grootste inspiratiebron voor deze architect, volgend 
uit zijn behoefte naar tijdloze architectuur welke is 
voortgekomen uit een bijna onmogelijke drang, de 
neiging naar perfectie, was de oudheid welke hij ving 
in de uitspraak: “Inspiratie is het uitdrukken van onze 
neigingen”.

� �
Het streven naar ontwerpen waarin alle 

aspecten echt, juist, diep, ideaal en geheel zouden zijn, 
laten zien dat Kahn niets minder wilde dan totale 
volledigheid, een gegeven dat door Vincent Scully 
beaamd wordt wanneer hij stelt dat Kahns streven verder 
ging dan bij alle andere architecten uit zijn tijdperk.

� �
 Dit 

vormt een aannemelijke reden voor het feit dat Kahns 
architectuur ondanks haar duidelijke tekortkomingen 

18  (Goldhagen, 2001, p. 166)
19  (vrij vertaald vanuit Goldhagen, 200   1, p. 166)
20  (Henderson, 1993, p. 46-49)
21  (Scully, 1962, p. 13)

in veel fundamentele aspecten van architectuur 
– bijvoorbeeld contexctualiteit, een hedendaagse 
interesse – overtuigt van het ‘genoeg zijn’ van haar 
eigen intrinsieke wezen en het ‘kunnen bestaan’ zonder 
haar omgeving. Kahns architectuur is de enige geheel 
bevredigende verwezenlijking van het laatmodernistische 
doel in architectuur. De werkelijkheid opnieuw 
uitvinden, om alles nieuw te maken.

� �
   

Hoewel hij vele bouwwerken uit het oude Egypte en 
het klassieke Rome en Griekenland later zal noemen 
als voorbeelden voor verschillende aspecten van zijn 
architectuur, wordt met name het Pantheon van 
belang geacht. Volgens hem illustreerde dit gebouw 
dat hij omschreef als ‘monumentaliteit’ - de spirituele 
kwaliteit van architectuur - een plek met een gevoel van 
verwondering, schoonheid, perfectie, zoeken naar het 
goddelijke; een plek die in zijn kwaliteit onafhankelijk 
lijkt te zijn van tijd, programma en los van zijn culturele 
context.

� �
   

� �
   

Venturi, voormalig medewerker van Kahn, startte met 
het initiatief voor het ontwerpen van een opleving 
in de stedelijke traditie en architectuur, sturend in 
de richting van een lichte, subtiele contextualiteit, 
welke onsympathiek te noemen is ten opzichte van 
Kahns methode. Kahn creëerde, anders dan Venturi, 
een positieve wending in elk opzicht van architectuur, 
waardoor hij de gebouwde omgeving als geheel in 
geruime mate veranderde en buiten zijn weten of 
intenties om het weefsel van de traditionele stad eens te 
meer deed waarderen.

� �
                                                        

2.3 ‘Kahn architectuur’

Rond 1955 bracht Kahn zichzelf terug tot een punt 
waarop hij opnieuw, door een verse start begon met 
het letterlijk vanaf de grond opbouwen van zijn 
architectuur, waarbij hij vooroordelen, nog mode of 
gewoontes van ontwerpen accepteerde zonder ze grondig 
te hebben bevraagd. Dit moment, deze zogenoemde 
‘grote gebeurtenis’, zo zeldzaam en kostbaar in de 
geschiedenis der mensheid, wanneer dingen op het 
punt stonden opnieuw te beginnen alsof er nooit eerder 

22  (Ibid, p. 13)
23  (Twombly, 2003, p.p. 9.)
24  (wombly, 2003, p.p. 21-31)

25  (Ibid, p. 13)
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dingen geweest waren, was haast aangebroken.
� �

 Deze 
gebeurtenis, het moment waarop de destijds 54 jarige 
Kahn zichzelf werkelijk vond, lijkt het startpunt te 
zijn van een denkwijze waarin hij begreep waar alles 
in de architectuur om draait. In deze oorsprong werd 
niets als vanzelfsprekend ervaren en moesten alle bij de 
bouwkunst aan bod komende aspecten als ‘wat is een 
ruimte’, ‘wat is een muur, een raam, een afwatering’, 
‘waar en op welke wijze begint een gebouw en hoe 
eindigt ze’ bevraagd worden.

Verborgen boodschap
Louis Kahn, bekend om zijn simplistische vormen en 
prachtige architectuurstukken, laat bouwwerken tot 
leven komen, kan een structuren doen bewegen door 
middel van een aantal eenvoudige gebaren en gekozen 
materialen, waarbij zijn werken buiten vorm en opzet 
springen, veelal een verborgen boodschap of betekenis 
achter hun concept verbergend.  

Een fascinerend voorbeeld van deze verborgen 
boodschappen is te vinden in het Salk Institute for 
Biological Studies, een non-pro# t, wetenschappelijke 

26  (Ibid, p. 24)

onderzoeksfaciliteit in de buurt van San Diego, 
Californië. De locatie, zich bevindend in de buurt van 
de Californische kust biedt vele mogelijkheden tot het 
communiceren met de stille Oceaan welke een vertaling 
hadden kunnen vinden door middel van bijvoorbeeld 
een groot balkon met prachtig uitzicht op dit water. 
Daarentegen gebruikte Kahn de oceaan als achtergrond 
voor een beeld dat de geschiedenis in zou gaan als 
een van de meest spectaculaire perspectief-shots op 
architectonisch gebied.   
In het ontwerp van het Salk Institute is gebruikgemaakt 
van sobere en instinctief gekleurde materialen als accent 
voor de natuur in haar beste vorm. Een voorbeeld 
hiervan wordt gevormd door de betonnen platen 
welke de zijwanden van het complex vereenvoudigen, 
daar waar de hemel door natuurlijke kleuren in de 
beek wordt weerspiegeld, het geheel op illusievolle 
wijze koppelend aan de oceaan, terwijl deze in 
werkelijkheid een paarhonderd meter verderop ligt. 
Een ander voorbeeld van deze eenvoud en soberheid 
krijgt gestalte in het ritme van de gelijkmatig verdeelde 
baaien, gelegen op de binnenplaats van het instituut, 
verantwoordelijk voor een perspectiefwerking welke op 
dynamische wijze intieme ruimtes schept binnen de 
uitgeholde gevelvlakken, met de mogelijkheid tot het 

fi guur 10
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aanschouwen van de oceaan wanneer men zich op de 
voor wetenschappers ontworpen balkons bevindt, als 
aangename bijkomstigheid.

� �
 Kleine aanpassingen in 

zowel vorm, structuur, kleur als materiaal doen het oog 
de focus op het achterliggende water leggen, waardoor 
de verborgen boodschap zichtbaar wordt, namelijk de 
visuele en symbolische eenwording van gebouw, het Salk 
Institute, en water, de Stille Oceaan.   

Een bepaald streefdoel in de vorm van een verborgen 
boodschap of betekenis waarvan de eenwording van 
het Salk Institute en de Stille Oceaan een voorbeeld 
is, kan teruggevonden worden in ieder van Kahns 
ontwerpen. Tijdens de casestudie naar Sher-e-Bangla 
Nagar (Assembly Building) kwam de gelijkheid van 
de mens en daarmee democratie als betekenis naar 
voren en zo beschrijven Kahns kerken de waardevolle 
sequentie van ruimtes vanwege het feit dat de functie 
‘kerk’ een aanzienlijke lading bevat met de nodige vraag 
naar aansluitende tussenfuncties. De in zijn ontwerpen 
verpakte streefdoelen konden verwezenlijkt worden 
dankzij een door Kahn opgesteld divers scala aan 
ontwerpmiddelen, dienend hun doelen. 

27  (Calbert, 2012, p. 1 )
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3. Middelen ontwerpmethode 

3.1 Monumentaliteit

De tijdloze architectuur waar Kahn zo gefascineerd 
door raakte, dankt haar status met name aan een sterke 
aanwezigheid van monumentaliteit, een eigenschap 
verantwoordelijk voor een onuitwisbare door de 
jaren heen niet vervagende indruk. Kahn vond de 
architectonische tijdloosheid in de oude tempelbouw en 
klassieke bouwkunst, waarvan hij in tegenstelling tot zijn 
collega’s geloofde dat het tegenwoordig nog altijd in staat 
is monumentale kwaliteit op nieuwe bouwwerken over 
te brengen waarbij de volgende vraag in hem opkwam: 
“Welke stimulans, welke beweging, wat voor sociaal of 
politiek fenomeen zal men ervaren? Wat voor e$ ecten 
hebben zulke krachten op onze architectuur?”  

� �
Het belang van voorgaande tijdperken voor het creëren 
van  een monumentale kwaliteit drukte Kahn in onder 
andere de volgende woorden: “Geen enkele architect 
kan een kathedraal van een ander tijdperk herbouwen 
en daarbij ook de verlangens, aspiraties, gevoelens van 
haat en liefde belichamen van de mensen van die tijd. De 
beelden die we voor ons hebben van de monumentale 
structuren van het verleden kunnen nu niet meer leven 
met dezelfde intensiteit en betekenis. Maar laten we niet 
de lessen welke deze gebouwen ons leren weggooien 
want zij hebben de gemeenschappelijke kenmerken van 
grootsheid waarop de gebouwen van onze toekomst, op 
wat voor manier dan ook, moeten vertrouwen.”

� �
   

Orde en structuur
Monumentaliteit in architectuur kan gede# nieerd worden 
als een kwaliteit, een spiritueel gegeven inherent aan een 
structuur welke een gevoel van eeuwigheid overbrengt, 
niet toe te voegen of te veranderen. Deze kwaliteit komt 
bijvoorbeeld aan het licht bij aanschouwing van het 
Parthenon, een herkenbare architectuur symbool staand 
voor de Griekse beschaving.

 !
  In het kijken naar klassieke 

architectuur ligt de oorsprong van Kahns geometrische 
toepassingen, aangezien hij van mening was dat de 
strakke geometrie en strikte orde waarbij alles in het grid 
paste het ontwerp een statigheid meegaven welke met 
geen enkele andere ontwerpmethodiek gerealiseerd zou 

28  (Kahn, 1944, p. 22)
29  (Ibid, p. 23)
30  (Ibid, p. 21)

kunnen worden.   
Kahn benoemd structuur in relatie tot monumentaliteit 
op volgende wijze: “Hoe dan ook, onze architectonische 
monumenten duiden op een streven naar structurele 
perfectie welke heeft bijgedragen aan een groot deel van 
de indrukwekkendheid, helderheid van vorm en logische 
schaal.”

 "
  

Schaalloosheid
Naast orde en structuur betrekt Kahn ook 
schaalloosheid bij het creëren van monumentaliteit, 
waarbij schaalloosheid goed samenwerkt met deze 
monumentaliteit tot het vormen van statige architectuur. 
Het formaat van een gebouw onderschatten of juist 
overschatten kan van invloed zijn op het ervaren van de 
sfeer, het wel of niet betreden van een bouwwerk en de 
mate waarin het als imponerend of vertrouwend ervaren 
wordt. Deze schaalloosheid werkt niet alleen voor de 
buitenkant maar is ook wel degelijk toe te passen op het 
interieur en de daarbij horende ervaring van een gebouw 
vanwege het feit dat de hoogte in verhouding tot de 
breedte van een ruimte van grote invloed kan zijn op de 
gemoedsrust van de bezoeker. 

De schaalloosheid in Kahns architectuur resulteert in een 
scala aan allen dezelfde taal sprekende bouwwerken met 
een soortelijke grootsheid, waardoor het gevoel ontstaat 
dat bij verschaling er eenvoudig de mogelijkheid tot het 
inpassen van andere functies ontstaat zonder dat het 
gebouwen hun functionaliteit verliezen. De bouwwerken 
van Kahn hebben veelal een dubbelzinnigheid van 
schaal welke inherent schijnt te zijn aan zijn verticale 
kolommen en vlakken, een resultaat van experimenten 
met deze structurele en ruimtelijke modules, het denken 
van de ontwerper dominerend.   

Moduleren van licht
Veel historische bouwwerken van architectonisch 
gewaardeerde kwaliteit zijn gebouwd in noodzakelijk 
dikke, in metselwerk uitgevoerde muren waarvan de 
openingen het binnenkomende daglicht re& ecteerden en 
zodoende vormden voordat het de ruimtes binnenkwam. 
Moderne architectuur echter, met haar ver# jnde dunne 
materialen, voorziet niet in een dergelijke modulatie 
van licht en vanwege dit gegeven bestond een groot deel 
van Kahns inspanningen op het gebied van ontwerpen 
uit het opnieuw moduleren van licht, alvorens diens 

31  (Ibid, p. 22)
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betreding van de ruimte.
# $

  

Gelaagdheid
Kahn had zijn beweegredenen voor het toepassen van 
gelaagdheid, welke hij in de volgende uitspraak toelicht: 
“Ik dacht aan de schoonheid van de ruïnes, van de dingen 
waar niets achter leeft, en dus dacht ik aan het inpakken 
ruïnes rond gebouwen, je zou kunnen zeggen; het bekisten 
van een gebouw in een ruïne, zodat je kijkt door de muur 
die zijn opening zoals bij toeval heeft. Ik voelde dat dit 
een antwoord was op het probleem van de schittering van 
zonlicht.”

# #
Materialen 
Daar waar architecten uit het verleden een eerbied 
voor materialen bezaten, welke rechtstreeks uit de 
natuur gehaald  werden en vertaald door het menselijk 
creatieve bewustzijn in de architectuur, zorgde de 
industriële revolutie voor een afscheiding tussen 
architect en productieproces van de bouw, waardoor 
materialen hun ruimtelijke kwaliteiten verloren. Deze 
verloren eerbied voor materialen moest naar Kahns 
mening herintroduceerd worden, welke hij trachtte 
te bewerkstellingen in een van zijn meest beroemde 
gesprekken, de onvertaalde dialoog met de baksteen: 
“And if you think of Brick, for instance, and you say to 
Brick,”What do you want Brick?...” ”. Kahn gebruikte 
materialen als baksteen, beton, leisteen, teakhout, 
eikenhout, lood, travertijn en staal met een materiaal 
vernieuwende frisheid, voortgekomen uit zijn mening 
betre$ ende het feit dat de ingenieur en architect terug 
moeten gaan naar de basisprincipes en op de hoogte 
dienen te blijven van de door de wetenschapper 
gegenereerde kennis, hun oordeel over structuren 
behoren te herontwikkelen en het verweven van een 
nieuw gevoel van vorm zouden moeten verwezenlijken, 
afgeleid van het ontwerp in plaats van een uit delen van 
eenvoudige fabricage samengesteld stuk.

# %
Zo stelt Kahn verder dat de grote skeletten van de 
structuren hun recht tot het gezien mogen worden doen 
gelden en niet langer voor het zicht bekleed  behoeven 
te zijn.

# &
 

32  (Ibid, p. 25)
33  (Perspecta 7, 1961, quoted by K Larsen)
34  (Lobell, 2000, p. 67)
35  (Ibid, p. 67)

De elementen 
Wat betreft elementen spreekt Kahn over de meesters 
in architectuur welke een richting bepalen die door 
een architect gevolgd kan worden tot het ontrafelen 
van de complexiteiten van moderne eisen en het in 
eenvoudige thermen vertalen van deze complexiteiten.  
Deze meesters hebben de betekenis van de muur, een 
kolom, een balk, een dak en een raam als elementen en 
hun onderlinge relatie in de ruimte moeten herde# niëren  
vanwege de agglomeraties waarin deze elementen, te 
wijten aan stijlkopieën, geforceerd en onterecht in zijn 
beland.

# '
Het inspannen met allesomvattende architectuur als doel 
zal bijdragen aan de ontwikkeling van eerder genoemde 
elementen, alsmede de ver# jning van hun betekenis. 
Een ruimte-scheidende muur is niet dezelfde als een 
wand welke interieur van exterieur scheidt en hoewel 
metselwerk veelal voor buitenwanden gebruikt wordt 
vanwege haar decoratieve kwaliteiten, kan deze tevens 
dienen als binnenwand tot het rechtstreekser voldoen 
aan de uitdaging van de elementen.

# (
   

Conclusie
 Van de ontwerpmiddelen, mede verantwoordelijk voor 
de monumentale kwaliteit van Kahns ontwerpen, zijn 
orde en structuur, licht en schaduw, en poche ruimtes als 
meest voorkomend invloedrijk gebleken, en zijn vanwege 
deze oorzaak meegenomen als onderwerp voor verdere 
analyse. 

36  (Kahn, 1944, p. 27)
37  (Ibid, p. 27)
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structuur

natuurlijke hierarchie van ruimtes

geometrische concentrische vormen

body, mind, society, spirit

poche

tussenruimtes / buffer

meerlaagse gevel

functioloze ruimte

licht

weerkaatsing op materiaal

! lters

overstek / dubbele gevel

daklichten
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Overkoepelend schema van de te zonderzoeken thema’s 
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3.2 Orde / structuur

Aanleiding
Hoewel het voor Kahn onmogelijk bleek een exacte 
beschrijving van orde te geven vanwege de volgens 
hem ontoereikende betekenis, vormde dit begrip naar 
zijn mening een onmisbare basis, een kerngegeven 
dat altijd aanwezig behoort te zijn in architectuur. 
De beschrijving welke volgens hem het beste bij 
dit moeilijk te doorgronden begrip paste, bleek 
uiteindelijk zijn uitspraak “Order is..“

) *
, waarmee hij de 

gevoelsmatigheid van orde aangaf, een gevoel dat ieder 
mens bezit en wordt gevoed door hetgeen men kent, 
echter waarvan werkelijke tastbaarheid een moeizame 
opgave blijft. 

Inspiratie
Daar waar vele andere architecten uit zijn tijd moderne 
steden bezochten voor inspiratie, verkoos Kahn de 
klassieke Franse stad Carcassonne en deed van alle 
studies en onderzoeken door hem uitgevoerd, in deze 
stad verreweg de meest invloedrijke ervaringen op, 
waardoor hij vergelijkingen en verwijzingen naar de 
stijl en achterliggende gedachtegang van deze klassieke 
stad intensief doorzette. Een van Kahns grootste 
ontdekkingen, bekendgemaakt met zijn uitspraak 
“Het was een grote architecturale gebeurtenis, eeuwen 
geleden, toen de muren scheidden en deze kolommen 
werden. De kolom is de grootste gebeurtenis in de 
architectuur, het spel van schaduw en licht, van 
oneindige mysterie, De muur is open. De kolom wordt 
de gever van het licht.”, betrof de kracht van het licht, 
berustte op zijn ervaringen met klassieke stijlen en lagen 
ten grondslag aan zijn a<  niteit voor een ritme, een 
trance van licht, geen licht, licht, geen licht, zoals hij het 
zelf duidde.

) +
   

‘Structuur is de gever van licht.’ 
Structuur geeft ruimte aan licht, terwijl licht op 
haar beurt de structuur benadrukt. Natuurlijk licht, 
binnenkomend door gevelopeningen, de wijze van 
structuur, ritme en gevoel van ruimte benadrukkend en 
verduidelijkend, resulteert in een waarneembare vorm 
van het volgens Kahn ‘niet tastbare’ gevoel voor orde. 
Het op een vooraf bepaald raster plaatsen van iedere 

38  (Ngo, 1998, p. )
39  (Scully, 1962, p. 13)

fi guur 12
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ruimte, gevelopening of wand, creëert dit voelbare 
ritme, dat te lezen is op elke plaats in het ontwerp. Het 
belang van dit voelbare ritme vind haar uitwerking in 
het feit er zelden een uitzondering wordt gemaakt op 
het raster, met een helder en constant frame als gevolg, 
welke gecombineerd wordt met het vasthouden aan 
structurele de# nities van enkele of afzonderlijke delen 
van de ruimte, waar eerder de ruimtelijk vloeiende, 
fundamenteel niet-structurele aard van de Internationale 
Stijl heerste.

, -
      

Ruimte aanduidende kolommen
Door slechts een klein aantal kolommen toe te passen 
bij het creëren van grote overspanningen, stond Kahn 
zichzelf naar zijn mening onvoldoende erkenning voor 
orde toe. Met behulp van zijn in 1957 gepubliceerde 
essay Perspecta, beschreef hij het doordacht maken 
van ruimtes met kolommen die wel degelijk een grote 
rol speelden.

, .
 De te grote lege ruimtes deden de grip 

op ritme vervagen vanwege de door leegte ontstane 
onherkenbaarheid van een schema, met het onterechte 
gevoel van een willekeurig grote ruimte als gevolg, 
in strijd met alle wel degelijk in een strak schema 
gepositioneerde onderdelen. Het belang van kolommen 
in een ruimte werd besloten met de concluderende 
bevinding dat deze bouwkundige objecten naast hun 
constructieve functie ook zeker toepasbaar zijn als ritme 
overbrengende elementen.   

Herintroductie van de muur 
Kahn had een integrale vereniging van ruimte en 
massa, solide en leegte voor ogen en wanneer kolom 
als constructie element al op dusdanige wijze tot leven 
bleek te komen tijdens het creëren van ruimtes, groeide 
de vraag naar het vanuit deze gedachte functioneren van 
de muur. 
Een voorkomend probleem bij kolommen met 
uitzondering van slechts een klein aantal situaties, 
was hun tekortschietende capaciteit betre$ ende het 
werkelijk de# niëren door afscheiden van ruimtes. 
Het ontwerpen van door hem niet in thermen van 
inherente orde te rationaliseren elementen, het door 
hem genoemde ‘patroon maken’, liet hij achterwege.

, /
 

Het toepassen van muren was mogelijk, mits deze strak 
op het vooropgestelde raster toegepast zouden worden. 

40  (Scully, 1962, p. 19)
41  (Ibid, p. 22)
42  (Ibid, p. 23)
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Gedurende zijn carrière heeft Kahn continuïteiten 
onophoudelijk vermeden, waardoor wanden stopten in 
hun geplaatste richting en loodrecht op deze richting 
opnieuw begonnen in tegenstelling tot het in elkaar 
overlopen, met een spel van lijnen in goed uitgedachte 
samenwerking als resultaat. Vincent Scully beschrijft een 
aspect van Kahns ontwerpmethode op een wijze van het 
aanschouwen van een plan, zijnde een samenleving van 
ruimtes, welke pas echt een plan genoemd kan worden 
wanneer de ruimtes tot elkaar gesproken hebben, zich 
niet enkel op zichzelf staand gedragen maar werkelijk 
correspondentie voeren met elkaar, Ruimtes welke het 
resultaat zijn van een vastgestelde orde, samenwerkend 
met de wijze waarop de geconstrueerd zouden moeten 
worden en waarin plaats is voor mechanische installaties.0 1

      

Toepassing

Orde
Door middel van een frame wilde Kahn orde creëren in 
de plattegronden van zijn ontwerpen, een frame welke 
zijn oorsprong vindt in een rechthoekige, in negen 
vlakken verdeelde, geometrische vorm, bekend om zijn 
toepassingen door Palladio en Ledoux. Het gebruik van 
verspringingen in dit negenraster, deed een naar Kahns 
mening goed werkend frame ontstaan, van waaruit te 
verklaren valt dat zijn eerste plattegronden veelal in 
kruisvorm ontworpen zijn. Daarnaast zetten de in zijn 
ontwerpen moeilijk op te lossen hoeken hem aan tot 
gebruik van de kruisvorm waarbij het weghalen van 
deze hoeken mogelijk werd. Als laatste bood het kruis 
de mogelijkheid tot het ‘buiten de oevers treden’ van 
volumes, wanneer de functie hierom vroeg, waarbij 
geen extra volumes gecreëerd hoefden te worden, maar 
uitdijen binnen de kaders van het frame kon geschieden. 

Hierarchie
Het opstellen van structuur en orde in een plattegrond 
werd door Kahn gezien als het opstellen van een 
mandala wat een natuurlijke, ruimtelijke rangschikking 
door gebruik van concentrische, geometrische vormen 
mogelijk maakt.

0 0
 Programma’s kunnen via mandala’s 

ontworpen worden van binnen naar buiten, met in het 
centrum de belangrijkste ruimte, of in andere gevallen 
ruimtes, waar door duidelijke symmetrie als vanzelf 

43  (Ibid2, p. 23)
44 ( Lobell, 2000, p. 76)
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de focus op komt te liggen. Deze ruimte, veelal de 
dominerende ruimte wiens aard over het algemeen 
gekenmerkt wordt door de omliggende, kleine, 
zogenaamde ‘dienende’ ruimtes, vormt de centrale plaats 
van waaruit hiërarchisch gezien de dienende functies 
naar de rand van het ontwerp uitwaaieren. Functies als 
opslagruimtes, service kamers en cabines behoren een 
eigen structuur te krijgen en moeten niet in een enkele, 
ruimtelijke structuur worden verdeeld.

2 3
 

Lineaire mandala
De structuur, niet per de# nitie in de vorm van een cirkel 
opgesteld, kon ook via lineaire weg ontworpen worden 
waarbij het van binnen via twee zijdes naar buiten laten 
lopen van ruimtes een vaker voorkomende methode is 
welke niets verandert aan het feit dat de opeenvolging 
plaatsvindt volgens het door Kahn opgestelde ‘systeem’. 
De voor deze reeks toegepaste termen spirit, society, 
mind, en body zijn zeer abstract en gebaseerd op een 
structuur van een samenleving dankzij het volgens 
Kahn goedwerkende systeem van een stadsplattegrond, 
vertaald naar de schaal toepasbaar in de plattegrond van 
een gebouw.
Systeem
De ruimte de# niërende, gebouw indelende, abstracte 
thermen van Kahns ontwerpmethode zijn gerangschikt 
volgens een hiërarchisch systeem waarbij begonnen 
wordt met de alles verbindende kern, de spirit en ook 
wel de # loso# e van het bouwwerk genoemd welke 
overeenkomt met het ontwerp sturende einddoel, 
de reden tot bestaan. Vervolgens verzorgt society de 
ontmoetingsruimtes, het verkeer, de straten, steegjes, 
gangen en pleinen of binnenplaatsen van het bouwwerk, 
vaak ook functionerend als poche ruimte en daardoor 
de bu$ erzone tussen volumes. Vanuit deze society wordt 
de zogenoemde mind behandelt welke als het brein, 
de locatie waar de essentiële functie van het gebouw 
ruimte toegewezen krijgt, genoemd kan worden, 
veelal vormgegeven door kantoren, werkplaatsen of 
collegezalen. De hiërarchische reeks wordt afgesloten 
door de zogenoemde body van het bouwwerk, de puur 
functioneel dienende ruimtes als toiletten, trappen, 
opslag- of installatieruimtes, bewust mee-ontworpen 
in het systeem en vanwege dit gegeven een eigen plek 
bezittend in de methode voor het opstellen van een 
plan.

2 4
45  (Scully, 1962, p. 25 )
46  (Lobell, 2000, p. 76)

Vanuit het door Kahn opgestelde hiërarchische systeem 
is de routing eenvoudig te verklaren, welke start in 
de hiërarchisch gezien belangrijkste ruimte waarna 
deze stapsgewijs uitwaaiert naar de opeenvolgende 
hiërarchisch gerangschikte niveaus.
 
De door Kahn gecreëerde verscheidenheid aan texturen 
en materialen bedoeld als identi# catie en herkenning 
van de verschillen tussen bediende en dienende ruimtes, 
schept de mogelijkheid tot een wijze van oriëntatie voor 
bezoekers op het gebied van bepaalde functies en hun 
speci# eke vestiging.   
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architectonische zin, vanwege het gegeven dat voldoende 
licht comfort zou bieden aan de wetenschapper.

5 6
 

Het Salk Institute geeft daarnaast te kennen dat 
Kahn aandacht besteedde aan programmering in 
het verticale vlak, in dit geval verwezenlijkt door het 
stapelen van functies, van mechanische apparatuur tot 
onderzoekslaboratoria, driemaal achtereen.

5 7

47  (Lobell, 2000, p.76)
48  (Calbert, 2012, p. 1 )

fi guur 125 Schematische weergave systeem  bij Salk Institute. 

Voorbeeld
Hierboven genoemde ontwerpmiddelen krijgen gestalte 
bij aanschouwing van een door Kahn gerealiseerd 
bouwwerk. Om de middelen tastbaar te maken, is in dit 
geval het voobeeld van het Salk Institute gebruikt.
De laboratoria en woningen zijn, zoals Kahn 
vermeldde, de bediende ruimtes van het complex, 
bediend door aspecten als verwarming in de vorm 
van water- en gasgestookte ketels, ventilatie en 
airconditioningssystemen zijnde de dienende ruimtes 
welke naar Kahns voorgevoel als mechanische 
onderdelen van de dienstverlening het gebouwontwerp 
zouden overnemen wanneer ze niet speci# ek ontworpen 
zouden worden. Naast deze mechanische onderdelen was 
het in belang van het geheel nodig om de deelgebieden 
van het interieur net zoveel aandacht te schenken als de 
in het ontwerp voorkomende bediende ruimtes. Deze 
interieurgebieden vereisten een gevoel van rust waar de 
routine van het laboratorium tijdelijk achtergelaten kon 
worden.
Salk en Kahn werkten samen aan de de# nitieve plannen 
waarin Kahn Salk kon laten zien hoe schaduwen 
en verlichte gebieden in de bouwkunst waardevol 
konden zijn voor het ontwerp van het complex in 
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3.3 Licht / schaduw 

Aanleiding
Naast het gebruik van een door Kahn omschreven 
kolommenstructuur waarbij een ritme van licht, geen 
licht, licht, geen licht gepresenteerd wordt, is een gewelf 
of koepel een keus om licht van karakter te voorzien. 
Licht op haar beurt, versterkt de aanwezigheid van 
structuur en geeft deze karakter. 

Volgens Kahn, ondersteund door zijn zeer uitgebreide en 
brede studie naar allerlei verschillende creatieve manieren 
om licht via omwegen in een ruimte te brengen, kan 
indirect daglicht vergeleken met direct daglicht een vele 
malen serener en prettiger waarneming veroorzaken. 
De kracht van indirect licht is naar zijn mening de 
moeilijkheid om vanuit het oogpunt van de bezoeker te 
lokaliseren waar daadwerkelijk het daglicht de ruimte 
binnenkomt, waardoor de illusie ontstaat van licht 
dat als instrument door een architect ontworpen is, in 
tegenstelling tot het feit dat een ontwerper niet meer 
kan dan daglicht slechts sturen. Wanneer niet direct 
duidelijk wordt waar dit licht vandaan komt, gevangen 
in lichtstraten en kokers, lijkt ze onderdeel van de 
architectuur te zijn terwijl ze niet een ontwerpmethode 
maar een e$ ect, gecreëerd door zorgvuldig ontworpen 
gebouwstructuren is. 

Werkwijz/toepassinge
Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven wordt, is 
structuur, zoals Kahn zelf het verwoordt, de gever 
van licht, de verklaarbare reden waarom hij zich 
voornamelijk bezig heeft gehouden met het ontwikkelen 
van een, het op interessante wijze daglicht binnenlatende 
variant van deze ‘gever van licht’. 

Deze bezigheid, vertaald in een analyse (zie afbeeldingen) 
van lichtregelingstypologieën is gebaseerd op een 
lijst van projecten welke Kahn ontwierp tijdens zijn 
ontwikkelingsproces in lichtregeling en modulatie en 
toont een buitengewoon breed spectrum van oplossingen 
voor het ontwerpen van licht en ruimte, aantonend 
dat controle van licht en structurering van ruimte 
onlosmakelijk in elkaar verweven zijn.
In zijn vroeg werk installeerde Kahn het venster als 
eenvoudige opening voor een normale, enkelvoudige 
wand, gevolgd door de brise-soleil en de luifel, logische 
stappen in Kahns ontwikkeling naar een betere controle 

van direct zonlicht in kaart brengend. Het concept van 
verticale, verschuifbare, houten panelen waren jarenlang 
het onderwerp van zijn aandacht, tot deze verworpen 
werd ten gunste van opvallend innovatieve oplossingen.

Dubbel gelaagde muren als opvolger van hun enkel 
gelaagde varianten boden Kahn de mogelijkheid tot het 
zelf oplossen van problemen omtrent de lichtsturing 
en modulatie van daglicht. Het verder ontwikkelen en 
ver# jnen van deze door hem genoemde ‘licht# lters’ is 
nooit beëindigd, met als gevolg het niet langer scheiden 
van binnen en buiten door middel van een eenvoudige 
wand met openingen, maar een interactie tussen deze 
twee dankzij een interface van meerlaagse ruimte waarin 
licht gemoduleerd kon worden. Spleten waren naast licht 
moduleren in staat de ventilatie en een ingelijst uitzicht 
naar buiten te verzorgen. 
Hoewel Kahn begon zonder dakraam als element van 
verlichting, werd dit element steeds belangrijker met als 
gevolg het steeds meer plaats vinden als lichtregeling in 
zijn latere werken, variërend van eenvoudige openingen 
in het dak om koepelstructuren te compliceren tot 
ontwikkeling van een verbazingwekkend scala aan 
architectonische oplossingen voor verlichting door 
dakramen van zowel centrale als omliggende kamers.

8 9
      

49  (Brownlee, De Long, 1992, p127)
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3.4 Poche - Hybride ruimtes en gelaagdheid gevel

Aanleiding Poche
Tussenruimtes werden door Kahn als zeer belangrijk 
en boeiend voor een ontwerp beschouwd, vertaald 
in bijvoorbeeld de kans van het meerdere functies 
toekennen aan gangen, welke zeker gegrepen moest 
worden. Deze ruimtes waarvan de vele kwaliteiten 
vaak worden onderschat, zouden beter benut moeten 
worden vanwege het feit dat de over het algemeen 
heersende functieloosheid vele kansen biedt aan diverse 
invullingen.

De poche ruimte, galerij of gang, is een instrument 
dat door Kahn wordt ingezet om de bezoeker de optie 
te bieden tot het wel of niet betreden van een ruimte. 
Veelal betreft het een niet volledig gesloten poche 
waardoor het een en ander van de functie/ruimtelijkheid 
aan de binnenzijde ervaren kan worden voordat men de 
ruimte betreedt, gebruikmakend van vorm, geluiden, 
licht of eventueel kleine & itsen van activiteiten, op te 
vangen vanaf de buitenzijde van de ruimte. Dit maakt 
het bouwwerk minder dwingend aangezien het de 
keus laat deel te nemen aan de functie en nergens toe 
verplicht in tegenstelling tot het plotseling presenteren 
van de functie, het hierdoor haast opdringen aan de 
bezoeker door middel van een mogelijk onaangename 
verrassing. 

Kahn benaderde de samengestelde ruimte als ruimte 
in het bezit van tonaliteit, welke  verheven is, gewelfd 
onder een koepel, toegeschreven aan een klankkarakter, 
afgewisseld met tonen van deze ruimte, smal en hoog, 
licht en duisternis. Deze voorstelling van dit type 
ruimtes drukte hij uit aan de hand van zijn uitspraak: 
“Een straat wil een gebouw zijn, net zo georganiseerd 
met ruimte en structuur net als ieder ander stuk in de 
architectuur.“

: ;
Aanleiding gelaagdheid
Het toepassen van gelaagdheid in gevels heeft dubbele 
ruimtes in de buitenste laag van een gebouw als gevolg. 
Kahn was hierdoor onder andere in staat bouwwerken 
te ‘hullen’ in deze extra laag, zoals beschreven in het 
hoofdstuk ‘monumentaliteit’,  daarmee de uitstraling van 
een ruïne creërend, maar kon ook spelen met daglicht 
en in sommige gevallen de laag als harnas toepassen als 

50  (Scully, 1962, p27)

bescherming van tere materialen in extreme klimaten.  

Gelaagdheid in een gevel kan gezien worden als 
poche ruimte met de daarbij passende functie als 
verkeersruimte wanneer de tussen de lagen gelegen 
ruimte begaanbaar is en van buiten alreeds ongeveer 
ervaren kan worden wat zich in het gebouw afspeelt, de 
beslissing tot het wel of niet betreden beïnvloedend.   

Werkwijze/toepassing Poche
Daar waar in de meeste gevallen een poche ruimte 
een toevallige aangelegenheid, een gevolg van een 
ontwerpsysteem is, leidt het besluit van een ontwerper 
tot het bewust aanbrengen van een poche tot een situatie 
waarin deze ruimte meegenomen moet worden in het 
ontwerp en niet meer terloops kan ontstaat. De architect 
zal gedwongen worden tot het maken van een keus 
tussen de ruimtelijke kwaliteiten van de poche als gevolg 
van bepalende, dominerende volumes ruimtes of een 
voor de poche ‘eigen’ ontworpen ruimtelijke kwaliteit. 
Nu wordt een poche ruimte in alle gevallen gedeeltelijk 
gevormd door omliggende ruimtes vanwege het 
gegeven dat poche ruimte een restruimte is en haar 
kwaliteit tenminste gedeeltelijk bepaald wordt door de 
dominerende ruimtes. Echter, er bestaat bij het plaatsen 
van deze dominerende ruimtes voor een ontwerper wel 
degelijk de mogelijk tot het rekening houden met de 
hieruit volgende restruimtes.  

De kracht van onde# nieerbaarheid waardoor een ruimte 
zowel allerlei verschillende als meerdere functies tegelijk 
kan bevatten, vormt volgens Kahn de diversiteit, de 
kwaliteit van een Poche ruimte. 

Veelal huisvestten de dominerende ruimtes de 
belangrijkste functies in een bouwwerk, op logische wijze 
beredeneerd vanuit de natuurlijke ordening van de door 
Kahn gebruikte mandala. In klassieke en neoklassieke 
gebouwen was de centrale ruimte op symbolische wijze 
ook de belangrijkste in haar sociale hiërarchie waarin 
bepaalde, voorname personen of functies dit centrum 
bezetten en andere werden gedegradeerd tot de rand, de 
in de hiërarchie lager gelegen, dienende ruimtes. 

Werkwijze/toepassing gelaagdheid
Door diverse geometrische vormen in en naast elkaar 
te positioneren, zoals bijvoorbeeld het situeren van 
een cirkel binnen een vierkant, worden ruimtes tussen 
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Assembly building. In het licht geel de aanwezige poche ruimte, functionerend als bufferzone tussen de diverse functies en als verkeersruimte 

duidelijk aanwezig. Tevens aanwezig in deze tekening;  de gelaagdheid in de gevel, zorgend voor indirect licht. 
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Assembly building. Foto van de poche ruimte.
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Assembly building. De gelaagdheid in de gevel 
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Chancellery. In het licht geel de aanwezige poche ruimte, functionerend als bufferzone tussen de diverse functies en als verkeersruimte 

duidelijk aanwezig. Tevens aanwezig in deze tekening;  de gelaagdheid in de gevel, zorgend voor indirect licht. 
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Chancellery. De gelaagdheid in de gevel, 
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Chancellery. De gelaagdheid in doorsnede.
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Schema structuur kapel

fi guur 39

First Unitarian Church. In het licht geel de aanwezige poche ruimte, functionerend als bufferzone tussen het 

heiligdom en de school. Tevens aanwezig in deze tekening;  de gelaagdheid in de gevel, zorgend voor indirect licht. 

de volumes tussenruimtes, verantwoordelijk voor 
gelaagdheid waardoor het betreden van de binnenste 
ruimte niet direct plaatsvindt maar via een extra laag 
gezoneerd wordt. 

Voorbeelden Poche

Kapel
Kahn ontwierp systemen voor verschillende types 
gebouwen, waaronder het door hem benoemde type 
‘kapel’, waarbij de structuur-opzet begint met een 
heiligdom, voor degenen met behoefte aan gebed. Rond 
het heiligdom bevindt zich het ambulant, wat letterlijk 
‘zonder vaste plaats, of heen-en-weerlopend’ betekent, 
bedoeld voor twijfelende personen welke toch dichtbij 
het heiligdom willen zijn. Buiten het gebouw is een 
hof ontworpen voor bezoekers, vertoevend onder de 
voelbare aanwezigheid van een kapel en rondom deze 
hof vindt men een muur als enkelvoudige aanblik voor 
aanschouwende voorbijgangers, alles verhullend behalve 
zichzelf. 

< =
Deze structuur-opzet, dit model is eenvoudig te 
projecteren op vele van Kahns ontwerpen met als 
voorbeeld de First Unitarian Church of Rochester, 
met een in theorie exact gelijke opzet bestaande uit 

51  (Lobell, 2000, p. 47)

een centraal op de symmetrieas gelegen, dominerende 
hoofdfunctie, omgeven door een bu$ erzone met daarop 
aansluitend de dienende ruimtes. 

Wanneer dit model wordt vergroot, blijkt het 
opmerkelijk goed in de plattegrond van het Sher-e-
Bangla Nagar (Assembly Building) te passen, aangevend 
dat dit uitzonderlijk doordachte systeem tot zijn recht 
kan komen in zowel een kleine kapel als een van de 
grootste bouwwerken van India. 
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4. Verbinding onderzoek met het ontwerp

4.1 Resultaat onderzoek Louis Kahn

Gedurende het onderzoek naar Louis Kahn verschoof 
de focus van een algemene vraag betre$ ende Kahns 
ontwerpmethode allereerst richting de ontwerpmiddelen 
monumentaliteit, orde en structuur, licht en schaduw, en 
poche ruimtes waarna vervolgens de aandacht op  orde 
en structuur belandde, het meest invloedrijke van de 
in Kahns ontwerpmethode voorkomende middelen, 
vanwege het feit dat deze veelal de basisstructuur bleek 
te zijn van waaruit het ontwerpproces gestart werd en 
daardoor ook vaak als leidend onderdeel voorkwam. 
De plaatsing van geometrische volumes op het geordende 
raster gebeurde veelal vanuit weloverwogen standpunten 
met een situering, onderlinge afstand en relatie tot de 
totale hoogte welke van grote invloed waren op zowel 
vorm als karakter van de poche ruimtes. 
Andere, in het proces later aan bod komende 
ontwerpmiddelen waren wel degelijk in staat de structuur 
te verbreken, wellicht zelfs aan te passen, echter hun 
ondergeschikte positie ten opzichte van de basisstructuur 
liet ten allen tijde de oorsprong op het van te voren 
opgestelde raster liggen.

De ontwerpmiddelen bestaan op hun beurt uit 
verschillende ontwerp-aspecten waarvan het doorbreken 
van de zogenoemde overdreven orde, volgend uit 
ontwerpmiddel orde en structuur, een voorbeeld is. 
Dit doorbreken wordt veelal aangestuurd door eisen 
vanuit de functie en daarmee aangeduid als aspect 
functionele afwijking, dat in Venturi’s ‘Complexity and 
Contradiction’ omschreven wordt als samengesteld 
ontwerpaspect ingepaste complexiteit en zo zijn er, net als 
dit voorbeeld vele andere ontwerpaspecten te noemen 
welke het gebruik van de ontwerpmiddelen mogelijk 
maken.    

4.2 Middelen voor eigen ontwerpfase

Aangezien de poche ruimtes in het voor dit onderzoek te 
realiseren ontwerp wat betreft afmeting en ervaring een 
grote rol zullen gaan spelen, is het van groot belang dat 
er tijdens het ontwerpen een aanzienlijke hoeveelheid 
aandacht en zorg aan een correcte verwezenlijking 
van het raster en de geometrische vormen besteed zal 
worden, waarbij ontwerpmiddel orde en structuur een van 
de belangrijkste instrumenten zal zijn. 

Een volgend onderdeel van de poche ruimte als 
ontwerpmiddel zal gelaagdheid door verspringingen 
in de gevel zijn een belangrijk aspect voor de 
totstandkoming van het ontwerp, met als gevolgen een 
extra dimensie in het ervaren, een extra laag om het te 
ontwerpen gebouw en de mogelijkheden tot diversiteit 
aan lichtkwaliteit toepasbaar in de verschillende ruimtes, 
op een wijze zoals Kahn het gedaan zou kunnen 
hebben, volgend uit de bevindingen van voorgaande 
hoofdstukken.  

Concluderend kan gesteld worden dat ontwerpmiddelen 
monumentaliteit, orde en structuur, licht en schaduw, en 
poche ruimtes en  samengesteld ontwerpaspect ingepaste 
complexiteit, bestaand uit overdreven orde en functionele 
afwijking aan de hand van zowel uitgevoerde onderzoek 
als voorspelde ontwerpfunctionaliteit verkozen zijn 
als instrumenten om een ontwerp naar interpretatie 
van Kahns ontwerpmethode te ontwikkelen. Van 
deze gekozen instrumenten zal orde en structuur de 
overkoepelend geheel vormende, voelbaar harmonieuze 
aanzet geven, gevolgd door ingepaste complexiteit welke 
de orde zal verbreken, besluitend met het herscheppen 
van eenheid. Deze ontwerpmethode zal in staat zijn de 
gekozen en tijdens het proces ongetwijfeld andere aan 
bod komende ontwerpmiddelen en aspecten uit het 
oeuvre van Kahns methode en Venturis theorie te toetsen 
op kwaliteit, met een gebouwontwerp als resultaat.    
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5. Het ontwerp 

5.1 Functie

De keus voor een geschikte functie en van daaruit 
de locatie kwam voort uit het vraagstuk hoe om te 
gaan met de geanalyseerde ‘Kahn architectuur’ en de 
daaruit volgende ontwerpaspecten behorend tot zijn 
ontwerpmethodes. 
Uit dit vraagstuk bleek dat een geschikte functie 
mogelijkheden tot het ontstaan van contrasten tussen 
verschillende ruimtes, zou moeten kunnen bieden, 
waar tegelijkertijd een ruimtelijke diversiteit, duidelijke 
hiërarchie en de mogelijkheid tot het creëren van 
functieloze ruimtes zou heersen. Het uiteindelijke 
ontwerp zou meervoudige invullingsmogelijkheden 
moeten bezitten, als blijk van de plaatsgevonden poging 
tot het ontwerpen van een functieloos gebouw. Echter, 
vanwege de verplichting tot formulering van een 
uitgangspunt met daarbij passend Programma Van Eisen, 
is er alsnog voor een functie gekozen.  

Het wijkcentrum als functie is voortgekomen uit een 
verlangen naar een geruime vrijheid in het Programma 
Van Eisen en een grote diversiteit op het gebied van 
gebruik, waardoor verschillende door Kahn toegepaste 
ontwerptechnieken getoetst zouden kunnen worden. 
Deze functie, vertaald in mogelijkheden tot realisatie 
van werkplaatsen, kantoren, collegezalen en een winkel/
expositieruimte zou voldoende kansen bieden voor 
toepassing van de ontwerptechnieken.  

5.2 Locatie

Wijk
In de wijk Charlois te Rotterdam is een enorme diversiteit 
aan nationaliteiten aangetro$ en met een uitgebreide 
behoefte aan integratie en inpassing in de Nederlandse 
maatschappij. De heersende werkeloosheid groeit uit 
tot een niet te negeren probleem, daar waar een groot 
aantal bewoners beschikt over uit hun oorspronkelijke 
cultuur meegenomen ambachten, zijnde uitzonderlijke 
kwaliteiten welke echter niet worden benut wegens het 
tekort aan mogelijkheden.
Een ontwerp duo, gevestigd in een oud pand in de wijk, 
werkt al enige tijd actief aan een concept, waarbij de 
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De wijk Charlois en de gekozen locatie. 
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lokale bevolking betrokken wordt bij het opzetten van 
kunstprojecten en het creëren van gebruiksvoorwerpen 
aan de hand van technieken uit hun eigen cultuur.    

‘DNA Charlois is een project van Stichting 
Kunstimplantaat en Handwerkplaats B.V., waarin Design 
en Kunst de bron en het leer- en werkmiddel zijn om 
de multiculturele diversiteit in Rotterdam Charlois te 
ontginnen en een platform te scheppen voor de begeleiding 
van deelnemers naar de arbeidsmarkt.

De kernwoorden zijn: design en kunst, leren en werken 
met je handen en de trots op en benutting van de culturele 
schat die Charlois rijk is. In het atelier van Wandschappen 
wordt door Handwerkplaats B.V. vorm gegeven aan die 
diversiteit door per cultuur een uniek product te maken 
en dat exclusief per batch aan een Rotterdams bedrijf te 
verkopen.’

> ?
Huidige situatie
In de huidige situatie is het formaat van dit pand niet 
groot genoeg waardoor het onvoldoende ruimte kan 

52  (www.dnacharlois.nl, van wandschappen) 

bieden voor het concept. Daarnaast mist de mogelijkheid 
tot het overbrengen van informatie en worden de 
gecreëerde spullen op een andere locatie onder de 
mensen gebracht, zodat er slechts weinig contact bestaat 
tussen personen onderling, een tekortkoming waar 
het grootste probleem, namelijk het niet openbare 
gebouwkarakter, mede verantwoordelijk voor is.
Een belangrijk streefdoel van het nieuw te ontwerpen 
wijkcentrum is naast het verscha$ en van werk ook de 
mogelijkheid tot integratie bieden, het streven naar en 
werken aan opname in de Nederlandse samenleving. 
Een sleutel tot dit doel is het kunnen leren van anderen 
en het laten leren van eigen kennis, mogelijk vanwege 
een gebouw dat een platform biedt voor cursussen en 
workshops over bepaalde ambachten, waardoor deze 
kostbare kennis verspreid wordt en niet verloren zal gaan 
na een aantal generaties. Het kennis nemen van andere 
culturen zal uiteindelijk lijden tot een groeiend begrip 
voor de ander, waarin informatie wordt uitgewisseld met 
taal als absoluut vereist medium voor communicatie, 
gesteund door een zich in het bouwwerk bevindende 
collegezaal waar cursussen Nederlands gegeven kunnen 
worden voor de daadwerkelijke overdracht van kennis.     

fi guur 41

De gekozen locatie.
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Foto’s met de diversiteit aan voortuinen

Gebruik(er)svrijheid
Een breed scala aan diverse ruimtes, op andere wijze 
ontworpen dan veelal gebeurt, zal door het bouwwerk 
worden aangeboden. De bewust gekozen ontwerpwijze 
wil de gebruikers niet vastleggen en deze zelf de keus 
laten betre$ ende de functionele invulling van ruimtes, in 
tegenstelling tot de normaliter toegepaste wijze waarop 
een geanalyseerde functie de daarvoor te ontwerpen 
ruimte door middel van de uit een functie-analyse 
volgende eisen bepaalt. 
Het toekennen van verschillende kwaliteiten aan ruimtes, 
volgend uit een systeem in plaats van door functie-analyse 
ontstane eisen, laat deze ruimtes als vanzelf om enige 
invulling op gebied van een bepaalde functie vragen. Zo 
zal een ruimte beschikkend over weinig daglicht zelden als 

schilderatelier gebruikt worden, terwijl computerkamer 
of foto ontwikkelkamer zeer begrijpelijke, logische en 
aannemelijke functie-invullingen lijken. De mogelijkheid 
tot het vrij in vullen van ruimtes kwam voort uit een 
wijkanalyse met als een van de conclusies een behoefte 
aan deze vrije invulling van ruimte, zich uitdrukkend 
in de voortuinen waaraan ieder door eigen gebruik en 
smaak vanuit een eigen achtergrond een herkenbare 
identiteit geeft.    
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Sfeerbeelden van de wijk. 
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Sfeerbeelden van de wijk. 



56



57

fi guur 45

Zonering

fi guur 46

Hierarchie

fi guur 47

Routing

5.3 Totstandkoming van het ontwerp

Hiërarchie
Het centraal stellen van de hoofdfunctie, een winkel 
gecombineerd met expositiezaal, is de start geweest van de 
totstandkoming van het ontwerp en de uit het onderzoek 
volgende zoektocht naar structuur, gevolgd door de 
tweede stap in de hiërarchische reeks, namelijk het vanuit 
de centrale hoofdfunctie bekeken meer aan de buitenzijde 
van het gebouw positioneren van de dienende ruimtes, in 
dit geval de werkplaatsen.
In eerste instantie zou de winkel het centrum worden, 
echter tijdens het ontwerpen rees de vraag of wellicht 
niet de ontmoetingen tussen mensen onderling het 
belangrijkste aspect van het gebouw zou moeten worden, 
in plaats van deze winkelfunctie met ruimte voor 
tentoonstelling van de gecreëerde producten, aangezien 
het helpen van de samenleving door middel van het 
elkaar leren kennen als streefdoel van het ontwerp was 
gesteld.      

De uiteindelijke vormentaal van het ontwerp is 
voortgekomen uit meerdere inspiraties waaronder 
de kruisvorm, Kahns oorspronkelijke plan voor het 
onderbrengen van zijn functies, welke vele mogelijkheden 
biedt tot het creëren van hiërarchische diversiteit aan 
de te plaatsen functies. Een andere aanleiding voor de 
gekozen vorm is eerder genoemde vraag naar de werkelijk 
dominante ruimte van het ontwerp, aangezien de 
vormentaal een samensmelting van twee volumes, beide 
rechthoekig, elkaar overlappend in het centrum als gevolg 
heeft en daardoor mede verantwoordelijk is voor de 
ontstane kruisvorm. 

Routing
De keus, uiteindelijk gevallen op de in het onderzoek 
genoemde lineaire in plaats van circulaire systeem, had 
een routing als resultaat waarin men in een rechte lijn 
naar het zogenaamde ‘eind’ loopt en daarbij onderweg 
uitgenodigd wordt tot het ervaren en wellicht zelfs 
betreden van de werkplaatsen, zodat interactie en het 
streefdoel kennis overdragen en culturen samenbrengen 
bereikt kan worden.

Een van beide samengesmolten volumes correspondeert 
met deze hoofdrouting en bevat de bediende ruimte 
aan het eerder genoemde ‘eind’ van de route, bestaande 
uit de openbare plek in het centrum en de winkel- en 
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expositieruimte, de zogenaamde ‘bedoende ruimtes’. De 
nevenroutes, uitwaaierend vanuit de hoofdas, lopen door 
in het tweede volume, huisvestend de ‘dienende ruimtes’, 
zoals Kahn ze noemde. Het bestaan van dit tweede 
volume, werkplaatsen, collegezaal, toiletten, opslag- en 
technische ruimtes bevattend, maakt het functioneren 
van het eerste volume, bevattend de hoofdfuncties, 
mogelijk. 
Op de plaats waar de twee volumes, de twee geometrisch 
geconstrueerde rechthoeken samensmelten, elkaar 
snijden, worden centrum en knooppunt van het 
gebouw als geheel gevormd en komen functies samen 
van waaruit de routing zich verspreid verder het 
gebouw in. Op deze plaats in het bouwwerk vinden de 
ontmoetingen en het uitwisselen van informatie plaats, 
waarbij men vertrouwd kan raken met de werking van 
de Nederlandse samenleving.  

Poche
De bu$ erzone tussen verschillende ruimtes welke het 
contrast en daardoor de overstap tussen culturen kan 
verzachten, is van een dusdanig belang geacht dat in 
iedere ontwerpschets ernstig rekening werd gehouden 
met deze bu$ erende poche ruimte, waardoor bij 
betreding te doorbreken grenzen van ruimtes waziger 
zijn geworden en niet meer uit enkele, harde muren 
bestaan. Naast een horizontale werking, viel ook de 
ontwerp-eis betre$ ende mogelijkheden tot poche ruimte 
in het verticale vlak uitgebreid de onder de aandacht met 
een diversiteit in hoogte van ruimtes welke kansen tot 
het via de wanden toe laten treden van licht creëerde, als 
gevolg.  

Orde en structuur
Alle ruimtes, zowel bediende als dienende, zijn op een 
door het toegepaste geometrisch systeem ontstane raster 
geplaatst, opgezet vanuit het bekende in negen stukken 
verdeelde vierkant, als eerste toegepast door Palladio. 
Door binnen dit systeem te werken met verschuivingen 
ontstaat een ander ritme, resulterend in een vrijheid wat 
betreft het plaatsten van wanden, bijgestaan door de 
bewust ontworpen, zich tussen de volumes bevindende 
poche ruimtes welke vrijheid verscha$ en op het gebied 
van volumes naar wens verbreden of versmallen, zowel in 
het horizontale als het verticale vlak. 

Doorbreking van orde

fi guur 49

Ritme / frame

fi guur 48

Geometrie
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Symmetrie
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Hoofdfuncties:

- werkplaatsen 
- ontmoetingen
- winkel/expositie

Nevenfuncties:

- collegezaal
- restaurant
- toiletten
- opslag

fi guur 51

De twee volumes

Vanwege de verbredingen, versmallingen en verhogingen 
van ruimtes, volgend uit een functionele eis, valt te stellen 
dat de overdreven orde met symmetrie als onderdeel, 
doorbroken wordt waardoor gesproken kan worden 
van een ingepaste complexiteit veroorzaakt door een 
functionele afwijking, vergelijkbaar met het zowel door 
Venturi benoemde als door Kahn toegepaste systeem. In 
dit ontwerp is, vergelijkbaar met het eerder genoemde 
Goldenberghous, ruimte tot het binnen de kaders van 
het raster uitdijen, gelaten, zij het in dit geval niet naar 
buiten, maar naar de over gedimensioneerde poche 
ruimtes.  
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Ontwerpschetsen

Kwaliteiten van de ruimtes
Waar normaal gesproken een ruimte wordt geanalyseerd 
met betrekking tot de van te voren bepaalde functie, 
waarna vervolgens een bijpassende kwaliteit aan de 
ruimte kan worden gegeven, wordt in het voor dit 
ontwerp toegepaste systeem de ruimte allereerst voorzien 
van een kwaliteit en daardoor vrijgelaten van functie.
Diverse karakters als direct of indirect licht, zuidelijk 
of noordelijk licht, hoge en smalle of lage en brede 
afmetingen, zullen iedere ruimte in staat stellen op 
geheel eigen wijze een van tevoren onbepaalde functie 
te dienen welke, gecombineerd met het gegeven dat vrij 
gebruik van de ruimtes zal worden toegestaan, een grote 
diversiteit aan activiteiten zal gaan plaatsvinden. 

Om iedere ruimte te kunnen voorzien van een eigen, 
unieke daglichtkwaliteit is een wandsysteem ontworpen 
dat gebruikmaakt van de keus uit verschillende principes 
als het naar binnen of zijwaarts verschuiven, inkorten of 
slechts voor de helft toepassen van wanddelen waardoor 
een verscheidenheid aan lichtinvalkarakters mogelijk 
werd. 
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Gevel mogelijkheden.

fi guur 54

Studie naar verschillende materialen op het gevel principe.
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5.4 Uiteindelijke ontwerp

Plattegronden
De vrijheid waarmee de op het raster liggende ruimtes 
van verschillende afmetingen konden worden voorzien, is 
terug te vinden in de plattegronden. 

De werkplaatsen, grenzend aan de open binnenruimte 
van het gebouw, zijn afsluitbaar door middel van 
schuifdeuren, met zowel een open en uitnodigend 
karakter als de mogelijkheid tot afzondering als gevolg. 
Het raster als onderliggend frame voor het gehele 
ontwerp toont zichzelf aan de hand van vele openingen, 
onderbrekingen en verspringingen in de toegepaste 
wanden, welke in tegenstelling tot normaliter ingezette 
rechte en strakke wanden, niet aanvoelend als ingesloten, 
daarentegen aangename verblijfsruimtes doen ontstaan. 
De hieruit volgende sfeer van de binnenruimte kan 
vergeleken worden met de binnenplaats van het door 
Kahn ontworpen Salk Institute, een groot plein dat door 
verschillende materialen en gelaagdheid in de gevel een 
typische dynamiek uitstraalt.       

Overal op het raster zijn vierkante en rechthoekige 
volumes te vinden, welke perfect op dit geplaatste frame 
passen; deze vormentaal wordt echter verrijkt door 
gebruik van een meerdere malen terugkerende cirkel, 
als geometrische vorm over de vierkante structuur 
van het systeem gelegd, vertaald in onder andere de 
balustrades en het vaste meubilair van de winkel. Deze 
door Venturi benoemde contrasterende juxtapositie, 
het over elkaar leggen van contrasterende vormen, is 
een bewust toegevoegd element waarbij de cirkelvorm 
bijdraagt aan de totstandkoming van een eenheid in 
het gehele ontwerp. De positie van deze cirkelvorm is 
een punt van discussie geweest vanwege het feit dat de 
dominerende ruimte van het gebouw hierdoor gevormd 
zou worden waarbij de twijfel over de exacte locatie van 
diens middelpunt betre$ ende de keus of deze exact in 
het midden van het bouwwerk of in het centrum van de 
winkel zou moeten komen te liggen. Een zekerheid bleek 
de eis voor het waarnemen van deze cirkelvorm vanuit 
verschillende posities in het gebouw, waaronder zowel de 
open ruimte met daarin het stijgpunt als een deel van de 
winkel, waardoor de belangrijkste, dominerende ruimte 
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Plattegrond begane grond 1:250
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Plattegrond eerste verdieping 1:250
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Plattegrond dak 1:250
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Plattegrond render begane grond
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Plattegrond render eerste verdieping
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Plattegrond render dak
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van het bouwwerk de connectie tussen ontmoetingsplek 
en de plek van resultaat tentoonstelling, de winkel, is 
geworden.   

Gevels 
De relatie tussen losse onderdelen van de gebouwgevel 
is door functionele afwijking in de plattegrond enigszins 
verloren gegaan, aangezien verscheidene van deze 
onderdelen complexer zijn uitgevoerd vanwege het 
doorbreken van de overdreven orde, zal er opnieuw een 
geheel, een eenheid gesmeed moeten worden.  

Een hiervoor te gebruiken e$ ectief middel is naast 
toepassing van de cirkel, welke is ingezet in de 
plattegrond van het gebouw, het maken van onderscheid 
tussen de binnenste en buitenste gevellagen. De 
muurdelen van de binnenste laag liggen twee meter 
terug ten opzichte van de buitenste en zijn uitgevoerd in 
hout, daar waar de muurdelen van de buitenste laag zijn 
uitgevoerd in baksteen. Het per laag in één lijn liggen 
van de muurdelen heeft als gevolg de illusie van een 
buitenste laag welke als omhulsel om de losse, binnenste 
volumes is gevouwen. Het aanbrengen van een patroon 
in het reliëf van de buitenste laag, doormiddel van terug 
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Westgevel 1:250
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liggende bakstenen, welke niet correspondeert met de 
indeling van de vlakken, wekt de suggestie van een laag 
als één geheel waar vervolgens gaten uitgeknipt zijn ten 
behoeve van de functies. Door de losse elementen in de 
gevel allen een karaktereigenschap meegevend in relatie 
tot het geheel, is er in het ontwerp sprake van het door 
Venturi beschreven aspect in% ectie.   
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fi guur 65

Doorsnede A-A’
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Doorsnede B-B’
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Doorsnede C-C’
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Doorsnede D-D’
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Materiaal 
Diversiteit op het gebied van ruimtelijkheid in 
het gebouw wordt helder aan de hand van een 
verscheidenheid in texturen en materialen van 
verschillende gebouw-onderdelen. Er bestaat een contrast 
tussen de materialiteit van de buitenste gevel-laag, 
namelijk baksteen welke bij alle, tot deze laag behorende 
onderdelen, gelijk is, en het materiaalgebruik in de 
gevelopeningen bevattende binnenste laag van de gevel, 
uitgevoerd in hout en glas. Dit contrast in materiaal 
maakt de gelaagdheid in de gevel extra aanwezig. 

De helderheid van structuur, duidelijk a& eesbaar in 
de plattegronden van het gebouw, wordt door de 
openheid van volumes vervaagd wanneer men vanuit het 
driedimensionale vlak kijkt, waardoor de werking van 
deze volumes en hun plaatsing in het raster minder sterk 
naar voren komen. Door binnen- en buitenzijde van de 
volumes te bekleden met twee verschillende materialen, 
namelijk hout en baksteen, kan weer onderscheid 
gemaakt worden tussen de poche ruimte, de voor de 
volumes gezamenlijke ruimte gekenmerkt door het 

3 2
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baksteen aan de buitenzijde van de open volumes, en de 
in de volumes ontworpen ‘eigen’ ruimtes met de houten 
bekleding aan de binnenzijde.    

Waar eerder gekozen is voor het open karakter van 
de ruimtes, afsluitbaar dankzij schuifdeuren, wordt 
de eenheid in het gebouw verder toegelicht aan de 
hand van een sobere, betonnen gietvloer welke over de 
oppervlakte van het gehele gebouw, op zowel de begane 
grond als verdieping geplaatst is, alle ruimtes vanwege 
de ononderbroken doorloop verbindend. Deze vloer is 

in één enkele kleur uitgevoerd, met uitzondering van 
de lichter getinte cirkelvorm, gepositioneerd op exact 
dezelfde plaats als de eerder besproken, verbindende 
geometrische cirkel en waarmee deze correspondeert. 
Het gebruik van een andere tint in plaats van slechts een 
cirkelvormige lijn bakent de centrale ruimte extra af en 
behoort op deze wijze tot de meest open versie van een 
poche ruimte. Geen dubbele muur, geen enkele wand, 
zelfs geen kolommen; slechts een subtiele aanduiding 
door het verschil in materiaalkleur.  
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Dak
De kern van het bouwwerk, de centrale ruimte, zou 
vanwege de gebouwafmeting gecombineerd met het feit 
dat gevelopeningen veelal uitkomen in andere volumes, 
zoals de werkplaatsen, onvoldoende daglicht bevatten. 
Hiervoor zou een fors uitgevoerd dakraam uitkomst 
kunnen bieden. De afmeting van dit dakraam zou 
van een dusdanig formaat zijn, dat het de ruimtelijke 
ervaring sterk zou gaan beïnvloeden, waardoor vorm 
zorgvuldig gekozen moest worden. 
Het dakraam is opgebouwd uit de al eerder besproken 

cirkelvorm, aangevuld met een doorvoering van het in 
de plattegrond gebruikte raster welke verantwoordelijk 
is voor de plaatsing van alle wanden en de vorm van de 
volumes. Door de belijning van dit raster uit te voeren 
als liggers van het dakraam, lijkt het dak ter plaatse van 
de cirkel letterlijk opengebroken waarbij constructie 
in het zicht komt. Hierdoor is in het ontwerp ook 
een constructieve oplossing geleverd voor de grote 
overspanning van vloeren en plafond, vanwege het 
feit dat alle wanden mee kunnen dragen aan vloer en 
overkoepelend dak.    
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Detail 4,5,6 1:10
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fi guur 75 (boven)

Binnenkomst 
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Winkel ruimte
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fi guur 77

Zicht vanuit de winkel
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Invulling van een werkplaats door potenbakkers 
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Sfeerbeeld atrium eerste verdieping
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Doorsnede render
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6. Conclusie

Als aanzet voor het in dit document beschreven 
onderzoek werd een probleemstelling gepresenteerd 
waarna de volgende vragen aan de hand van een 
onderzoek beantwoord dienden te worden:

- Wat zijn de oorzaken en doelen van Louis 
Kahns streven naar perfectie in architectuur?

- Op welke wijze en via welke elementen is de 
structuur van Louis Kahns ontwerpmethode 
opgebouwd?

- Is het voor een huidig ontwerper mogelijk 
Louis Kahns methode te doorgronden en 
volgens eigen interpretatie, terugkoppelend 
naar Robert Venturi, toe te passen bij het 
creëren van een ontwerp, zonder dat hierbij 
een kopie ontstaat?

De antwoorden van de eerste twee vragen zijn terug te 
vinden in de beschrijvingen en conclusies van het tweede 
en derde hoofdstuk uit dit schrift, waarin zowel sociaal 
als architectonisch gezien, de geschiedenis van Louis 
Kahn uitvoerig wordt behandeld waaruit zijn streven 
naar perfectie en de werkwijze op het gebied van zijn 
ontwerpmethode blijken.

Als antwoord op de derde en laatste onderzoeksvraag 
kan een positief ‘ja’ gegeven worden, waarvan het 
bewijs in het vijfde hoofdstuk gepresenteerd wordt met 
als resultaat een  ‘werkend’ gebouwontwerp, waarin 
de eigen interpretatie van Louis Kahns opmerkelijke 
en uitzonderlijke ontwerpmethode, behandeld in de 
eerste twee onderzoeksvragen, een sprekende, actuele en 
bruikbare vertaling vindt.
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7. Eindevaluatie

Een studie naar een van de grootste architecten van de  
twintigste eeuw, een herinterpretatie maken, toetsen 
op de theorie van Venturi en vervolgens omsmelten 
tot een geheel eigen ontwerp. En dat allemaal in één 
enkele afstudeerfase. Het zou een mogelijkheid kunnen 
zijn, zou het niet dat Louis Kahn een heel moeilijk te 
begrijpen architect was. Het doorspitten van zijn stof, 
de onderlinge relaties zien, aan elkaar koppelen van zijn 
theorieën en tegelijkertijd een helder overzicht behouden 
was een moeizaam proces. 

De pure essensie van architectonische ontwerp methoden 
# lteren uit een grote berg informatie is een nieuwe 
competentie geworden gedurende dit proces. 
Het was lastig om mezelf niet te verliezen in de 
schijnbare oneindige stroom aan boeken, essays en 
architecten welke gepoogd hebben zijn stijl te evenaren. 
Het boek van Vincent Scully heeft me enorm geholpen 
om Kahn’s theorieën daadwerkelijk te doorgronden, 
ook al heb ik slechts een tipje van de sluier op kunnen 
lichtten. Een sluier van dichte mist, bestaande uit zijn 

onbegrijpbare uitspraken, waarvan een hoop te vaag is 
om ooit te kunnen begrijpen.

Wat ik geleerd heb van dit afstudeertraject is in ieder 
geval dat het analyserend kijken naar architectuur me 
minder goed afging dan ik gedacht had. Het doorspitten 
van Kahn zijn werk is behoorlijk gegroeid in de loop 
der maanden. Waar ik in het begin mezelf nogal kon 
verliezen in een wolk van mooie woorden, enorm veel 
tijd besteden aan het proberen te begrijpen van deze 
woordenbrei, heb ik later geleerd veel speci# eker te 
kijken naar de informatie welke over hem te verkrijgen 
is. Goed meteen informatie verwerken in goede verslag 
vorm is  iets waar ik me in vergist heb. Me niet bese$ end 
dat mensen niet in mijn hoofd kunnen kijken en er dus 
veel van mijn werk meer uitleg vraagt dan ik vaak geef. 

Het vetalen van een ontwerpmethode van een andere 
architect en dit ‘overnemen’ zonder te kopiëren is een 
moeilijkheid waar ik, naar mijn mening, goed in geslaag 
ben. Het ontwerp spreekt een duidelijke ‘Kahn’-taal en 
had zonder deze analyse nooit kunnen ontstaan. 
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