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SUMMARY 
This graduation project came into existence as part of a studio project which was focused 
on the city of Zurich, Switzerland and proposes an architectural design for a new university 
building as a strong part ofthe existing ensemble ofthe two ma in buildings ofthe ETH and 
University of Zurich. 

A short theoretical inquiry tra ces the university both as idea and institution. With the help 
of historical texts (as 'The Idea of a University' by Newman), socio-philosophical notions 
like heterotopia (Foucault), university keyfigures (Von Humboldt) and architectural 
achievements (Oxford and Harvard) the university is sketched outasa relatively autonomous 
community of scholars, withdrawn trom daily economics and politics but none the less 
strongly tied to the society and the world, although in a mirroring relation according to 
aspecific uniting and universalizing idea. With this configuration the university is able to 
bring idealism close to it's institutionalization which makes it the place where alternatives 
can be thought and tested within a community. The German university founded by Von 
Humboldt - model for most modern universities - was characterized by the mediating term 
of 'Culture' which functioned both as object of study and as subject of teaching ('bildung') 
and with this was able to institutionalize the ideal oftransparent communication. 
Architectural designs for university buildings reflect this complex combination of a 
strong autonomous community guided by a universal ideology and thus emphasize both 
communal values (Iike inner court yards, self-providing organizations) as representational 
values (visibility and ideological references). 
The ETH ma in building (1859-1894) designed by Gottfried Semper and the main building 
of the University of Zürich (1909-1914) designed by Karl Moser - both parts of the 'city 

crown' of Zurich - are in agreement with the German university model and share its 
model community characteristic. During the twentieth century however emphasis 
shifted towards representational values and new facilities as large lecture rooms were 
created solely at the expense of the communal values of the inner court yards. This 
strategy was joined by introducing generic underground extensions in the plinth of the 
buildings. As aresuit what exists today is basically the representational shell of the 
main buildings while their internal organization consists of mainly (an exception is the 
sublime inner court yard of the university main building) peripheral dark spaces without 
much quality. 
The proposed urban- and architectural strategy aims at re balancing representational 
values with communal ones and tries to reinterpret the ideal of transparent 
communication using the visible location of the building plot, south of main building 
of the University of Zurich. 
The urban strategy proposes to develop the underground generic spaces as a 
autonomous, self-providing 'heterotopic' (Foucault) university space, which connects 
both institutes and would be able to create an negotiating space not unlike a system of 
communicating vessels. 
The architectural design continues the urban strategy and is with its small height first 
and foremost a continuation of the existing underground structures and terraces. It 
organizes generic floors around large interconnected interior spa ces with specific 
functions and typologies with the aim of creating strong introvert atmospheres and 
reflectivity by arranging visual and social relations. The neutral contour and transparent 
glass facade of the exterior allow these spaces to become visible from the outside, 
relating to the scale of the surrounding buildings. With this gesture the building adds 
a reinterpretation of the ideal of transparent university community to the field of 
Zurich. 
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INLEIDING: DE UNIVERSITEIT 
EN HAAR MAATSCHAPPIJ 
~--- - ~ 

_ Het bolwerk van Newman 

lti1 De lezingenreeks 'The Idea of an University' van John Henry Newman 1 

van 1852 is een belangrijk moment in het discours rondom de universiteit 
gebleken en is nu nog een complex- maar geschikt oriëntatiepunt en 
gepaste aanvang van mijn betoog. 
~ John Henry Newman (1801-1890) opgeleid aan het Trinity College, 
Oxford en sterk geworteld in de Angelicaanse kerk, brak in de tweede helft 
van zijn leven met dit geloof en werd in 1845 toegelaten tot de katholieke 
kerk. Kort daarop, in 1851 werd hij op verzoek van het pauselijk gezag 
rector van de nieuw te creeëren katholieke universiteit in Dublin (1854). 
Het is in deze context dat Newman zijn verzameling essays schreef (en 
voordroeg aan de leren) die later bekend werd onder de naam 'The Idea 
of a University'. 
1; ~tS; Aan Newmans definitie van een Universiteit zal vandaag de dag, 
zeker als ideaal zich niemand storen: "The view taken of a University in these 
Discourses is the fol/owing: - That it is a place of teaching universal knowiedge. '12 

Het directe vervolg toont een fijnzinnig retorische gevoel voor balans: "This 
implies that its object is, on the one hand, intel/ectual, not mom/; and, on the other, 
that it is the diffusion and extension of knowledge rather than the advancement. If 
its object were scientific and philosophical discovery, I do not see why a University 

1 John Henry Newman (1996) 'The Idea of a UnÎversity'. 
redactie Frank M. Turner met bijdragen van 0 a. Martha 
McMackm Garland en Sara Castro-Klaren, New Haven & 
London: Vale University Press 

Afbeelding links: Het Trinity 
College, Oxford 
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should have students; if religious training, I do not see how it con be seat of literature 
and science."2 

In het algemeen zijn Newmans opvattingen over de Universiteit erg 
breed en daarom soms (schijnbaar) tegenstrijdig. Zo stelt hij dat universitair 
onderwijs in sterke mate verschilt van de instructie voor een specifiek 
beroep en gekenmerkt wordt door het ontwikkelen van een brede kijk: 
"That only is true enlargement of the mind which is the power of viewing many 
things at once as one whoie, of referring them severally to their true place in the 
universal system, of understanding their respective values, and determining their 
mutualdependence"3. Newman verkiest in de meeste gevallen onafhankelijke 
zelfstudie boven instructie, maar benadrukt niettegenstaande dat, het 
belang van gemeenschap die zorgdraagt voor de nodige stimulatie en 
sympathie en studenten bekendmaakt met de sociale vaardigheid van 
een 'gentleman'. De essays van Newman worden gekenmerkt door een 
verfijnde constructie van bekende universitaire idealen en motieven, 
zonder duidelijke prioriteiten . 

Essentieel voor een goed begrip van de Universiteit van Newman is 
echter de positie van het katholieke geloof, dat zowel aanvang als sluitstuk 
van de argumentatie is. Het katholieke geloof (cata halon = conform het geheel 
= universeel) is het fundament van de universele kennis waarmee Newman 

2 John Henry Newman (1996) ' The Idea of a Umver
si ty', redactie Frank M Turner met bijdragen van 0 a 
Martha McMackln Garland en Sara Castro -Klaren, New 
Haven & London : Vale Unlverslty Press, p.3 
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ibidem, p 99 

zijn betoog begint, houdt de uiteenlopende kennisgebieden bijeen door 
theologie te vestigen als wetenschap der wetenschappen en garandeert 
ware morele opleiding van studenten. Het is hier dat Newmans betoog 
helderheid krijgt als een combinatie van de blauwdruk van Oxford (sterke 
universitaire gemeenschap, duidelijke canon van kennis en literatuur, 
opleiding tot 'gentleman') aangevuld met - en onder gezag geplaatst van 
het katholieke geloof en daarmee de sterke verworteling toont met zijn 
tijd . 

Sara Castro-Klaren markeert in haar essay 'Paradox of the self 
in the idea of the university'4 op overtuigende wijze de grenzen van het 
universalisme van Newman, dat op sterke retorische wijze niet alleen de 
pauselijke wens voor een katholieke universiteit te Dublin fundeert maar 
ook een 'nieuwe glans' gaf aan het toen al sterk bekritiseerde Oxfordideaal. 
Dit samenspel maskeert grotendeels dat de Universiteit van Newman in 
sterke mate een uiterste poging was de elitaire Angelsaksische traditie te 
consolideren. 

De teksten van Newman hebben de opmerkelijke eigenschap soms 
modern en zelfs actueel te lijken en dan weer gedateerd. Zijn verhandelingen 
bedienen zich van een breed spectrum aan diepgewortelde idealen 

4 Joho Henry Newman (1996) ' The Idea of a UnlVersity', 
redactle Frank M Turner met bijdragen van 0 a Martha 
McMackin Garland en Sara Castro -Klaren, New Haven & 

london: Vale Unive rsity Press, p 318 



(universele kennis, de 'gentleman') en glorieuze voorbeelden uit het 
verleden (de Griekse Academie, Oxford, de Parijse Universiteit) en tal van 
auteurs (van de klassieke, theologische en Engelse traditie) om energie los 
te krijgen voor conservatieve ideeën. Het zal niet voor de laatste keer in 
de geschiedenis zijn dat het ideaal van de Universiteit op een gelijkende 
manier gebruikt wordt. 

Een ander onderdeel van Newmans betoog dat een zekere actualiteit 
bezit is zijn verzameling waarschuwingen voor de liberale universiteit, die in 
de genuanceerde bewoordingen van Newman haast onschuldig lijkt bij het 
sterk doorgevoerde liberalistische onderwijs van vandaag de dag. Zo luidt 
Newmans haast profetische kritiek dat de doeleinden van specialistische 
disciplines als doeleinden in zichzelf zullen worden gezien en worden 
verward met die van het grotere geheel en niet in staat is personen op te 
leiden met echt moreel besefs. De scheiding tussen kennis en moraliteit 
werd ondanks Newmans waarschuwingen gemeengoed op universiteiten 
maar blijft in verband met vraagstukken rondom epistemologie en 
gemeenschap twijfelachtig6

• 

Newmans uitgebalanceerde en doordachte essays helpen ons, 
gecombineerd met achtergrondinformatie, een inzicht te verkrijgen in 

5 John Henry Newman (1996) 'The Idea of a Universlty', redac.· 
oe Frank M. Turner meI bijdragen van 0 a Martha McMackm 
Ga rland en Sara Castro-Klaren, New Haven & l ondon: Va le 

University Press. p 40 

de complexe structuur van discoursen rondom de Universiteit als idee 
en instituut. Dergelijke discoursen die - naar mijn mening ondanks alles 
essentieel zijn voor een universiteit - geven vorm aan een project van en 
voor een intellectuele, culturele, religieuze of technocratische elite waarbij 
een zekere zelfreflectie raakt aan zelfconsolidatie bij het opleiden van 
de volgende generatie, waar idealen van openheid en universalisme in 
aanraking komen met hun eigen institutionalisering en zo even makkelijk 
elders heenvliegen. In deze verstrengeling en reflectie zijn filosofische 
opvattingen over gemeenschap, kennis (epistemo logie) en de vergaring, 
overdracht (pedagogiek) en toepassing daarvan niet los te zien van hun 
sociaal-politieke context. De Universiteit van Newman was een Victoriaans 
bolwerk in de gelijke mate dat de huidige Universiteit dat is van het 
liberalisme en kapitalisme. Universiteiten toen en nu dienen zovaak de 
status quo, iets dat vaak evengoed verdoezeld als doorbroken kan worden 
door het specifieke karakter van de universiteit. 

6 zie Julia A Reuben (1996) 'The Making of the Mod
ern Unilierslty:lnteliectual Transformanon and the 
Margtnalization of Morallty. Chicago: The Unlversity 
of Chicago Press 
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,::: -

[U]TOPOGRAFIE VAN DE 
UNIVERSITEIT 
~ - ~ - -- -
De Academie 

= = =--- -~. --

lIDI Als twee zijden van dezelfde medaille is de Universiteit als idee en 
de universiteit als instituut altijd het product van een tamelijk instabiel 
spanningsveld, daarvan getuigt het geruisloze gemak waarmee ideeën elkaar 
als kern van de universiteit kunnen vervangen [1.9]. 

Als instituut wordt de universiteit gekenmerkt door een complexe 
relatie met de rest van de wereld. Als belichaming van een idee dient zij 
autonoom te zijn, uit (onbewuste) dankbaarheid richt zij zich tot dat wat zorg 
draagt voor haar ideologische en financiële basis. 

Dat het merendeel van de vroege universiteiten (Parijs, Oxford, 
Cam bridge) gevestigd werden (even) buiten de stad illustreert deze 
autonomie, maar vertroebelt dat, niettegenstaande dat, een complexe 
relatie werd onderhouden met rest van de wereld. Deze relatie kan begrepen 
worden met behulp van Michel Foucaults concept van de heterotopie, dat 
als een spiegel zowel een reële (tastbare) als irreële (virtuele) kant heeft1. 
Dit betekent dat de universiteit in staat is een plaats in te nemen tussen 
het publieke en private domein, tussen economie en politiek en tussen 
realisme en idealisme. In het vervolg van deze tekst zal de universiteit dan 
ook verschijnen als toevluchtsoord (zoals de ommuurde boomgaard van 
de Academie), als elitaire club voor adolescenten (Oxford, vooral van de 

1 Michel Foucault (1967) 'Of Other Spaces, Heterotopias', 
beschikbaar vanaf 'http://wwwfoucault info/documents/hetero
Topia/foucault heteroTopia ,en ,html' (geraadpleegd op 4-12-2007) 
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achttiende eeuw) en als zetel van (nationale) Cultuur (de Duitse Universiteit). 
Niet alleen zal worden getracht de diverse heterotopische eigenschappen 
hiervan te illustreren maar ook te beredeneren dat deze eigenschappen 
essentieel zijn voor de universiteit. 

Dat Newman in zijn teksten 'The Idea of a University' de metropool 'a 
sart of necessary University' en 'virtual University' 2 noemt is een eigenaardige 
omdraaing die het spiegelende karakter van de heterotopie illustreert: 
de Universiteit kan gelezen worden als (autonome en gereorganiseerde) 
metropool op kleine schaal en de metropool kan gelezen worden als een 
geëxpandeerde versie van het model van de Universiteit. 

Deze spiegelende functie van de heterotopie maakt het spreken 
in tegenstellingen als stad versus universiteit tamelijk gecompliceerd en 
onvruchtbaar. Gelukkig vertonen ruimtelijke motieven meer nuances, 
ondanks dat zij, zo zal ik later uiteenzetten, in politiek perspectief vaak 
geëxtremiseerd worden of niet in relatie tot elkaar worden beschouwd. 

Alle geografische eigenschappen als een locatie buiten de stadsmuren, 
een sterke toegangsroute en een comfortabele groene recreatieve 
omgeving, die het merendeel van de universiteiten van nu in meer of 
mindere mate kenmerken en steeds herontdekt en herwaardeerd lijken te 

2 John Henry Newm.:m (1853 ) 'The Idea o f a Un ille rslty' zoals opgenomen in 'Essays, English and 
Amenca n, with In troductlon s notes and illust ration s New Vork, P F Coll ier & son [c19101 HiHvard 

classICs ; no XXVIII', beschikbaar op http://www fordham edu/ halsalljmodj modsbook html (geraad
pleegd op 14 8-2008 } 
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worden, waren al aanwezig bij de vroege universiteitencomplexen van de 
twaalfde eeuw na Christus als Oxford, Parijs, Cambridge en vooral bij hun 
beroemde voorganger: de Griekse Academie. Het is hier dat deze middelen 
in een idylle samenvallen. 

Hoewel het directe verband met de Academie onduidelijk is, illustreert 
de filosofenmozaïek van Torre Annunziata (eerste eeuw voor Christus) 
op uitstekende wijze het ideaal van de Academie en van dat wat later de 
Universiteit zal heten. Het gezelschap bestaande uit zeven heren bevindt 
zich afgezonderd van de stad, de wilde natuur (het bos) en wellicht zelfs 
de tijd (de zonnewijzer) in een aangenaam landschap in een comfortabele 
en feestelijke gelegenheid, daarvan getuigen de kruiken. De beschreven 
rollen en de aanwijsstok van de personen duiden op het feit dat het hier 
gaat om een wijsgerige aanlegenheid . Maar het is alleen het object dat 
zich in hun midden bevindt, dat al deze ruimtelijke motieven rechtvaardigt: 
de bol. Volgens de analyse van Peter Sloterdijk3 van dit mozaïek, die hier 
grotendeels gevolgd wordt, is de bol het totaliteitssymbool, het godenbeeld 
dat te denken geeft en daarmee vereist dat alle zeven mannen zich er als 
individuen tot verhouden. Tegelijk ontstaat door de gedeelde ervaring van 
de eenheid- en compleetheidgedachte, die zowel intiem als openbaar is, 

3 Peter SIoterdijk (2003) 'Sferen', vertal 
Ing Hans Dnessen, Amsterdam: Boom, 
p 401-423 

afbeeld ing rechts: De fi losofenmozaïek van Tor re 
Annunz Îata, vermoedelijk eerste eeuw voor Christus Nu 
eigendom van het archeologisch museum te Napels 





een (tegennatuurlijke) gemeenschappelijkheid, die de mensen als een vuur 
om zich heen verzameld. De oerscène van de Academie en de Universiteit is 
dus, in de woorden van Sloterdijk: "Zeven geleerden tegenover een gestreepte bol, 
baardige heren in een opgewekte toestand die geen buitenstaander kan verklaren, 
ontsnapt aan de stad, overgeleverd aan een subtiele andersdenkendheid, op grond 
van de gemeenschappelijke logische intuïties gecommiteerd aan een oneindige 
vraag (.j . In de kleine schildering liggen het geluk en het onvertrouwde in stille 
omstrengeling"4 

De bol als compleetheidsymbool brengt dus de personen als 
gemeenschap bij elkaar zodra zij deze individueel erkennen als zodanig 
en biedt hen tegelijk een gezamenlijk programma, namelijk zijn viering en 
bestudering. 

De geschiedenis van de Universiteit wordt gekenmerkt door de opkomst 
en neergang van deze eenheid- en compleetheidgedachten, die de ruimtelijke 
motieven en opvattingen over gemeenschap en kennis steeds op een net 
iets andere manier organiseerdens. In zekere zin behouden de ruimtelijke 
motieven hun werking, hoewel zeker niet exclusief, als manieren om de 
autonomie van de universiteit te benadrukken in concrete en symbolische 
zin, het scheppen van een gevoel van gemeenschap en simpelweg het 
creëren van een aangename recreatieve sfeer evenveel dat zij een specifiek 

4 Peter SIo terdijk (2003) 'Sferen', 

vertaling Hans Driessen, Amsterdam 

Boom, p40S 
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5 De univers iteit IS vee l opzichten een m iddel om revo lutie te voorko-

men · zoa ls de Duitse Umversiteit l3 6J en anderen illustreren - doordat er 
maatschappelijke veranderingen op microschaal kunnen plaatsvinden die als 
model kunnen dienen voor het geheel 

idee representeren. 
Het verdwijnen van vormen van zogenaamde compleetheidgedachten in 

de 'post-moderne' of 'post-historische' situatie, danwel van religieuze (zoals 
het Katholicisme)[1.5], filosofische (bijvoorbeeld Rede of Vooruitgang )[3.5) 
of staatspolitieke (Cultuur)[3.6] aard heeft veel universiteiten achtergelaten 
als tamelijk stuurloze (- of marktgerichte) instituten, zonder enige stabiele 
vorm van gemeenschap. In veel opzichten is nu de universiteit nog nooit zo 
ver verwijderd geweest van het Academische ideaal. 

Afbeelding rechts: Een taalles op 
een Amerikaanse universiteit 
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In het voorgaande [11] is getracht met het begrip heterotopie en 
het ideaal van de Academie te raken aan het ontstaan en functioneren 
van het ideaal van de Universiteit; Dat het gaat om een gemeenschap 
van wijzen en hun discipelen die zich op gepaste afstand van de stedelijke 
beslommeringen, van economie en politiek, in een comfortabele eigen 
domein vestigen om daar gezamenlijk 'de wereld' te overdenken. In de 
context van Sloterdijk wordt deze beweging gemotiveerd door het menselijk 
verlangen naar gemeenschap, waarvoor de Academie een geheel nieuw 
model was, geheel anders dan die van de familie, stam of volkl. Het begrip 
van de heterotopie van Foucault legt meer de nadruk op het feit dat grotere 
samenlevingen zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor het organiseren van 
heterotopiën als de Academie of de Universiteit, of daar ten minste baat bij 
hebben. Athene en andere steden stuurden immers hun jongeren vrijwillig 
naar de Academie. 

Wat deze twee benaderingen verbindt is een bepaald idee dat 
zowel verantwoordelijk is voor de vorming van een gemeenschap als een 
spiegelende relatie tot de rest van de wereld, waarvan de bol op het mozaïek 
een symbool was. Dergelijke compleetheidgedachten zijn dus zowel 
verantwoordelijkvoor het ontstaan van de universitaire gemeenschap als het 

afbeelding linkerzijde: Alexander 
\Ion Humboldt, grondlegger van 

1 Peter SIoterdijk (2003) de Berlijnse Universiteit In zijn afbeelding linksboven: Gevechten tussen 
'Sferen', vertaling Hans Dries- werkkamer, lithografie van E dorpelingen en studenten van Oxford, 
sen, Amsterdam: Boom, p 404 Hildebrandt. 1856 illustratie uit C.E..Bradleys College Lire, 1850 
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uitzetten van haar curriculum [2.8J. Dit geeft de activiteiten op de Universiteit 
ontegenzeggelijk zowel vierende en consoliderende als zoekende en open 
kwaliteiten, en dit alles meestal met de grootst mogelijke 
pretenties. 

Dit samengaan tussen grofweg gemeenschap en de representatie van 
het universele, het samenbrengen van mensen voor een open activiteit met 
zelfs mogelijk divergente consequenties, heeft veel discoursen rondom de 
Universiteit gekenmerkt, daarvan zijn ook de essays van Newman 
[1 7J een illustratie. De geschiedenis van de compleetheidgedachten 
die Sloterdijk in zijn boek Sferen beschrijft, is er een van expanderende, 
projecterende en incorperende gemeenschappen en hetzelfde geldt voor 
de geschiedenis van de Universiteit. 

Ook het succes van de moderne Duitse Universiteit in de achttiende 
eeuw wordt gekenmerkt door de kracht van een heersend universeel 
en immanent (- in tegenstelling tot de middeleeuwse Universiteit, waar 
religie heerste) principe om een bemiddeling tussen collectiviteit en 
universalisme, tussen traditie en kennisvergaring ofwel van een (sociaal
politieke) rechtvaardiging van het curriculum tot stand te brengen. 

Dat heersende principe van de Universiteit is voor Immanuel Kant 

2 BII I Read ings (1996) 'The Universl ty In RUi ns', 

Cam bridge , Ma55ach usetts, Lo ndon : Harvard 
Unlversity Pres.'>, pp 54-61 

(1724-1804) de Rede, de Ratio, die alleen denken vereist en geen enkel 
extern fundament toelaat. De discipline die zich van haar bediend is de 
filosofie. Maar zoals Readings uiteenzet komt bij de institutionalisering van 
de Universiteit de autonomie van de Rede in het gedrang en wordt daarmee 
onmogelijk: "Thus the problem is already posed as the modern University begins to 
be thought: how to unify reason and the state, knowledge and power (..). "2. Volgens 
Kant moest de rationele staat de gemeenschap onderwijzen, maar alleen 
een onderwezen en dus rationele gemeenschap kon deze staat opzetten. 

De Duitse filosofen en universiteitsdenkers na Kant als Schelling (1775-
1854), Schiller, Fichte (1762-1814) en Humboldt (1767-1835) losten het 
probleem van Kants Universiteit op door het begrip Cultuur te introduceren 
en de Universiteit aan te wijzen als haar zetel. Aan de ene kant is Cultuur als 
studieobject, zoals de bol dat was van de Academische idylle, de eenheid 
van alle kennis, aan de andere het proces van ontwikkeling, van cultivatie 
van karakter, van zogenaamde Bildung: "Thus the relevation of the idea of 
culture and the development of the individuol are one. Object and pracess unite 
organically, and the place they unite is the University, which thus gives the people 
an idea of the nation-state to live up to and the nation-state a people capable of 
living up to that idea."3 Natuurlijk is het begrip Cultuur als ideaal en project 
sterk gerelateerd aan de natiestaat, maar deze blijft, zeker in de visie 

3 BIII Readings (1996) ' The Unlverslty in Ruins', 
Camb ri dge, Massachusetts, Lo ndo n: Ha rvard 
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van Humboldt op gepaste afstand . De universiteit van Berlijn vervulde 
een indirecte en culturele functie voor de staat waarbij gelijktijdig door 
onderzoek gezocht werd naar haar culturele betekenis als een historische 
eenheid en personen werden opgeleid tot subjecten van de staat als 
potentiele dragers van die identiteit. 

De Universiteit van Humboldt is het prototype van de moderne 
Universiteit en wordt in de negentiende- en twintigste eeuw zeer succesvol 
ontwikkeld, geconcretiseerd en geëxporteerd. Zij dankt haar succes aan de 
bijzondere verbinding tussen collectiviteit en universalisme, tussen traditie 
en open kennisvergaring, tussen kennis en macht. Dit alles door mediatie 
van het begrip Cultuur, dat zowel het vieren als ontwikkelen van een 
gemeenschap is, in nauwe maar enigszins losse band met de natiestaat. In 
veel opzichten is de Universiteit van Humboldt een succesvolle versie van 
de Academische idylle [2.7] op grotere sociaal-politieke en institutionele 
schaal. 

Bij de verwerking van het gedachtegoed van Kant, een belangrijke 
vertegenwoordiger van het verlichtingsdenken, verbond Humboldt op 
creatieve en noodzakelijke wijze de opvattingen van de Verlichting over 
universele, neutrale kennis, van openheid met een sociaal -politieke 
basis. Iets dat Kant met zijn Verlichtingsproject (individuele bevrijding van 
onmondigheid, onwetendheid, bijgeloof en vooroordelen) logischerwijs 
nog verwierp. Humboldt is met het begrip Cultuur geslaagd het ideaal van 
transparante communicatie te institutionaliseren: Cultuur beweert immers 

zowel onderwerp van communicatie te zijn als het proces van communicatie 
en doet universiteiten toeschijnen als locaties van pure communicatie 
tussen subjecten in plaats van sociaal-politieke dominantie. 

Het idee van transparante communicatie is waarschijnlijk het 
belangrijkste idee van de moderne Universiteit en werd tot ver in de 
twintigste eeuw gekoesterd. Het is pas na de neergang van de natiestaat 
door de globalisering dat het begrip Cultuur dermate aan kracht verloor 
dat zij niet meer in staat was het ideaal van transparante communicatie 
te waarborgen4

• De postmoderne Universiteit wordt daarmee beroofd van 
een integrerend idee en wordt het toneel van een frustrerend krachtenveld 
tussen kennis en macht en universalisme en collectief. Het ontbreekt aan een 
idee om een collectief te creëren en een collectief om een idee en bijhorend 
programma te rechtvaardigen. Dit opent de deur van de universiteit voor 
zogenaamde marktgerichtheid of het holle begrip 'excellence', iets dat in de 
praktijk niet veel meer is dan het aangaan van academische of recreatieve 
wedstrijdjes van meetbare maar geringe betekenisS. 

4, Als rest van dit Ideaal kan de nog 
Vrije toegankel ijkheid van de meeste 
univerSiteiten gezien worden 

5 Voor een analyse van dit begrtp zie Bill Read
ings (1996) 'The Un lversity in Rums', Cambndge 

Massac husetts. london: Harva rd Umverslty 

Press, p 21 

23 





----SS? 

IDII Vanwege haar onderliggend en integrerend idee [1.5], gemeenschap 
[2.7] en ideaal [3.6] valt de universiteit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
scholen, niet direct samen met haar gebouwde omgeving. Een mooie 
illustratie hiervan is naast de Academie ook de universiteit van Cambridge, 
die gesticht is door een gemeenschap van docenten en studenten die zich 
van Oxford afsplitste na hevige disputen met de locale bevolking. 
.. Als een (gebouwde) omgeving is de universiteit dus in potentie een 
combinatie van een gemeenschapvorm met een representatie van een idee 
of ideaal. Dit gecombineerd met haar eerder genoemde heterotopische 
eigenschappen [2.3] spant het brede spectrum van de universitaire 
omgevingen op. 
.. Een wandeling op de campus van bijvoorbeeld Oxford (gesticht in de 
twaalfde eeuw) of Harvard (1636) illustreert dit brede spectrum waarbij 
universitaire gebouwen zich in de geschiedenis hebben bediend van allerlei 
religieuze, industriële, woon- en kantoortypologieën in tal van stijlen. Deze 
universiteiten delen in beginsel enigszins hetzelfde uitgangspunt; een 
conglomeraat van autonome colleges met een eigen culturele achtergrond 
in een groen, comfortabele gebied buiten de stad en vertonen eenzelfde 
ontwikkeling die gekenmerkt wordt door een accentverschuiving naar 
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wetenschappelijk onderzoek en schaalvergroting in begin twintigste eeuw. 
Deze campussen zijn illustraties van het grillige proces van zelfreflectie, 
maatschappelijke verantwoording en inwendige heroriëntatie van de 
universiteit, dat weinig vaste waarden heeft opgeleverd. 

Het Oxford college model wordt gekenmerkt door een zekere 
pluraliteit waarbij de colleges kunnen beschikken over hun eigen 
identiteit en economische basis. De huisvesting van de universiteit volgt 
de logica van dit model en geschiedde in het geval van Oxford eerst in 
gehuurde gebouwen of private woningen. AI snel konden de colleges 
door private giften beschikken over financiële middelen om grote nieuwe 
gebouwen te realiseren. Bij deze architectonische realisaties werd de 
gemeenschappelijkheid sterk benadrukt door grote binnen hoven in een 
kloostertypologie. Deze uitgestrekte bouwblokken waren met woningen 
voor studenten, onderwijs- en ceremoniële ruimten als een kapel en eethal 
vrijwel geheel zelfvoorzienend. 
'':'~:~( Door de schaalvergroting van het private naar het collectieve 
kan de universiteit beschikken over een sterke, heterotopische 
orde die kan wedijveren met die van dorp of stad. De groei van 
Oxford ging daarom niet verwonderlijk gepaard met hevige conflicten met 

Afbeelding pag ina 18-19 en 20-2 1: Een overzicht 
van de universiteitsgebouwen van de un iversiteit 
va n Oxford respectl evelijk Harvard door de 
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het gemeentelijke bestuur en bewoners van het dorp, van vechtpartijen 
tot moorden. De dorpelingen kregen uiteindelijk spijt van hun gastvrijheid; 
de universiteit kreeg onder bescherming van de koning en de kerk al 
snel sterke controle over Oxford en werd in tegenstelling tot andere 
universiteiten in plaats van een universiteit behorende bij een stad een 
echte universiteitsstad. 
;.1}..;;g Zodra Oxford en later Harvard de vrijheid hebben en de 
verantwoordelijkheid dragen om op grote schaal stedebouwkundige 
ingrepen te realiseren gaan zij zich bedienen van meer typologieën en 
middelen dan bijvoorbeeld alleen het gesloten bouwblok. Hierbij wordt 
getracht met assen, pleinen, U-vormige blokken (zoals bij het Sheldonian 
Theatre van Wren in 1664-1669) en later zoals in Harvard met commerciële 
plinten de verzameling colleges te ontwikkelen tot een volwaardige 
universiteitsstad.Dit streven blijkt in zijn geheel nog niet zo gemakkelijk en 
is op veel huidige campussen nog steeds een thema. 

In de loop van de eeuwen hebben universiteiten zich bediend van 
tal van stijlen die in veel gevallen een bewuste representatie zijn van de 
heersende ideologie van dat moment, maar ook een sterke relatie hebben 
met (de wil tot) traditie. De middeleeuwse 



gotiek van Oxford werd gebouwd ter illustratie van de nauwe verbondenheid 
met het katholieke geloof maar werd tot laat doorgezet ondanks de 
opkomst van de renaissance stijl en veelal bewaard ondanks de intrede 
van het protestantisme. De wil tot een zekere verhouding tot traditie werd 
alleen op het hoogtepunt van het modernisme als conservatisme afgedaan. 
Maar de povere resultaten (zoals bijvoorbeeld die van Gropius te Harvard) 
hiervan hebben de vraag van traditie weer doen opkomen. 

Na het eclecticisme van eind negentiende eeuw, begin twintigste 
en de beeldenstorm van het modernisme lijkt in de jaren 60-70 een 
cultureel verwerkt industrialisme of functionalisme op te komen. Het 
werk van James Stirling als het gebouw voor de geschiedenisfaculteit 
te Cambridge (1964-1966) en het Florey gebouw in Oxford (1966-1971) 
of de Gund Hall (School of Design) van Andrews en Baldwin te Harvard 
maken gebruik van de robuuste en zelfverzekerde expressie van 'zuiver 
functionele' onderzoeksgebouwen als deeltjesversnellers of laboratoria en 
passen deze toe op andere universitaire gebouwen. Ondanks de charme 
van deze projecten is het twijfelachtig of hun 'quasi-functionalisme' dat 
sterk de nadruk legt op technologie en het institutionele wel een passende 
uitdrukking is voor de universiteit. 

Ondanks het brede spectrum van gebouwde universitaire 

omgevingen zijn wel degelijk enkele thema's aan te wijzen. Vanwege het 
sterk ideologische aspect van de Universiteit blijven ruimtelijke motieven 
sterk bijeen maar worden evengoed steeds anders geconfigureerd [1.9]. 

In het vervolg zullen enkele ruimtelijke motieven worden behandeld, 
gegroepeerd rondom drie thema's. Twee daarvan zijn al eerder 
geïntroduceerd als de twee zijden van zowel de Academische idylle 
[2 .8] als de Duitse moderne universiteit [3 .3]: gemeenschap [3.5] en 
representatie van het universele of totaliteitsgedachte [3.6]. Het derde 
thema, dat moeilijk te benoemen is, is sterk gerelateerd aan de huidige 
post-historische universiteit en wordt gekenmerkt door de wil zowel 
te breken met zojuist genoemde universitaire thema's als er zich tot te 
verhouden. 
<ii' Zoals de idylle van de Academie al illustreerde [2 .7] kunnen veel 
geografische en ruimtelijke afwegingen rondom de Universiteit worden 
gelezen als een ruimtepolitiek met als doel het creëren en consolideren 
van een (universitaire) gemeenschap. Door het miskennen hiervan, door 
bijvoorbeeld geen woningen of specifiek collectieve ruimten te realiseren 
zoals op veel naoorlogse satellietcampussen, functioneren deze gebieden 
erg matig. In de Verenigde Staten werden om dezelfde reden al aan het 

1 Voorbeelden hiervan zijn De Uithof In Ut rechl of de campus 
op de Höngerberg in ZÜrich, die inmiddels de problemen hebbe n 
erkent en middels woningbouw en recreatieve programma's 
proberen de ca mpus stedelijk te laten functio neren 
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einde van de negentiende eeuw grootschalige 'dormitoria' gebouwd. 
Een geslaagde echo van de beslotenheid en zelfvoorzienendheid van 

de ommuurde Academie of de middeleeuwse collieges van Oxford treft men 
aan in het gebouw voor de architectuurfaculteit te San Paolo, ontworpen 
door Joao Batista Vilanova Artigas in 1961. De al sterk aanwezige introversie 
van het overdekte binnenhof wordt versterkt door de bovenste verdieping 
is zijn geheel zonder vensteropeningen te realiseren en te laten overhellen. 
Hierdoor vormen de terugliggende en meer geopende twee onderste 
verdiepingen tevens een uitnodigend gebaar. Het gebouw weet op een 
aantrekkelijke wijze de autonome universitaire gemeenschap uit te drukken 
maar organiseert deze door het grotendeels lege binnenhof wellicht te 
rigide waarbij de echte activiteiten zich teveel in de periferie afspelen. 

Grootschalige binnenhoven als in het gebouw in San Paolo spelen 
sinds Oxford een grote rol in de universitaire architectuur. In zekere zin 
vertegenwoordigen zij het open project van de gemeenschap zoals de bol 
in de filosofen mozaïek [2 .7]. Het is daarom essentieel voor het beschouwen 
en ontwerpen van universiteitsgebouwen om een grote gevoeligheid te 
ontwikkelen voor deze (relatieve) leegte en de wijzen waarop zij activiteiten 
zowel uitlokken als open laten; het gebouw organiseren en intern verbinden 
met routes, zichtrelaties en sociale interactie. 

Afbeeldingen links en rechts: Het gebouw van de faculteit 
bouwkunde van de universiteit van San Paolo, ontworpen door 
Joäo Batista Vila nova Artigas in 1961 is een interessante echo 
van de ommuurde Griekse Academie 
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Een van de weinige actuele voorbeelden van universiteitscomplexen 
die de tradities van een gemeenschappelijke introversie doorzetten en 
combineren tot een 'universiteitsstad' is de Pompeu Fabra Universiteit 
in Barcelona. Hoewel deze universiteit zich in de stad bevindt trekt het 
zich weinig aan van de openbare ruimte. Veel blokken van het stedelijk 
weefsel worden geïncorporeerd en onderling ondergronds verbonden 
met een levendige inwendige stedelijkheid tot gevolg. Het sterke interieur 
verkondigt zichzelf als domein van de studenten en professoren maar toont 
zich evengoed gastvrij. De Pompeu Fabra universiteit herinnert aan tijden 
dat de Universiteit een (tweede) thuis bood aan haar studenten. 

De huiselijke sfeer van de vroege colleges van bijvoorbeeld Oxbridge 
of Harvard, waar comfort, ontmoeting en dialoog centraal stonden is 
door het ontwerp van de J.F.Kennedy School of Government te Harvard 
sterk gethematiseerd. Dit gebouw organiseert rondom een centrale 
ruimte, op haast Loosiaanse wijze diverse verschillende functies als 
collegezalen, kantoren en werkplaatsen. Dit hof lijkt met zijn geïntegreerde 
zitgelegenheden en planten op een sterk vergrootte woonkamer. 

Afbeeldingen linkerz ij de Drie gebouwen VJn de 
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De bibliotheek van Wiel Arets in Utrecht lijkt in haar uitgangspunten 
enigszins op bovenstaand project maar maakt zich nog meer los van 
typologie en opvattingen over organisatie. Doordat dit ontwerp in zekere 
zin alle traditionele organisatieprincipes afwijst (zoals de opvatting dat 
alle boekenkasten overzichtelijk bijeen moeten worden geplaatst of 
opslagdepots in de kelder) geeft het in zijn architectuur geen enkele blijk 
van een bepaald (functioneel) regime en wint daardoor het sociale aan 
kracht. Met sublieme en consequente afwerking wordt voorkomen dat de 
organisatie rommelig uiteenvalt en ontstaat zo een synthese tussen sfeer 
en functie. Natuurlijk dient hierbij opgemerkt te worden dat een dergelijke 
architectuur gesteund wordt en misschien alleen mogelijk is door het 
praktische regime (stille zelfstudie) dat er heerst. Een universiteitsgebouw 
dat meerdere regimes bevat die strijdig met elkaar kunnen zijn, zoals 
hoorcolleges, bibliotheek en recreatiefuncties dient daarvoor aanvullende 
architectonische middelen te vinden. 

De introverte universitaire gemeenschap en haar architectonische 
vormen alleen doen geen recht aan het brede spectrum van architectonische 
thema's rondom de universiteit. Oxford en Cambridge met hun prachtige 
torenspitsen, hadden klaarblijkelijk niet alleen interesse in zuivere 

Afbeeldingen linkerZijde Oe centrale bibliO
theek van de Universiteit Utrecht, ontworpen 
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bibliotheek 
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afzondering. Als modelgemeenschappen dienden universiteiten vanaf 
de middeleeuwen hun integrerende ideologieën te representeren, van 
grofweg het katholieke geloof (gotiek) tot (staats-) cultuur (neoclassicisme) 
en technologische vooruitgang (modernisme). Daarbij moet opgemerkt 
worden dat architecten en opdrachtgevers vaak over een grote gevoeligheid 
beschikten voor de symbolische-representatieve connotaties van het 
architectonische ontwerp en wel degelijk vernieuwende herinterpretaties 
creëerden binnen de hierboven genoemde stijlen. In de tweede helft 
van de twintigste eeuw verliezen integrerende ideeën aan kracht en 
universiteitsgebouwen worden niet langer begeleid door representatieve 
eisen en verliezen zich soms in frivoliteiten of berusten in een anoniem 
uiterlijk. 

Een interessant voorbeeld van de grote verandering van representatieve 
eisen die gesteld worden aan de universiteit is de Vrije Berlijnse Universiteit, 
ontworpen door Candilis, Josic en Woods. In grote tegenstelling tot de 
Duitse universiteitsgebouwen van de negentiende eeuwen wellicht door 
een overschatting van de 'universitaire gemeenschap' wordt dit ontwerp 
gekenmerkt door het vrijwel ontbreken van representatieve waarden 
of zoals Woods zelf opmerkt: "We are more interested today in making a 

Afbeelding pagina 38: De Vrije Universiteit van 
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world where buildings tend to lose their special visual significanee (representing 

what?) and men are free to participate at al/levels"l. Het modulaire ontwerp, 
dat in principe makkelijk uit te breiden is, maakt aan de buitenkant een 
rommelige indruk en lijkt geen enkele gebaar te willen maken. Met dit 
ontwerp trachten de ontwerpers in zekere zin terug te gaan naar de sociale 
beginselen van de Academie of Oxbridge en dromen ervan de universitaire 
gemeenschap zelf haar universiteit te laten vormgeven. Ondanks deze 
sympathieke uitgangspunten en wellicht door slecht onderhoud en weinig 
daadwerkelijke inspraak, is het gebouw nooit veel meer geworden dan een 
tamelijk anoniem casco. Toch is dit project een goede illustratie van hoe 
in de jaren 60 het generieke nog in idealistische handen was en met zijn 
openheid goed bij de universiteit leek te passen, terwijl deze inmiddels lijkt 
geïnstitutionaliseerd en veel universiteiten in die vorm blijft kenmerken of 
zoals Peter Smithson opmerkt: "Waads traded the stability of manuments for 
the constancy of political struggle (.j. It is iranic (and very little about the dialagues 
ond farm af the Free University betrays any irony) that this permanent cultural 
revalutian turned out ta be capatalism itself Meanwhile the university remains 
sta bie, unchanged, anticipating the present, and a little sadly to, if the architects -

or is it urbanists? - threw a party and nobady came"2. 

Het is moeilijk de actuele universitaire architectuur te kenmerken, 

1 Gabnel Feld, Mohsen Most afavi e a (1999) 
'Archltectural AssocIatIon El(emplJry ProJects 3: Free 

Universit y Berlln - Ca nddl s, Josie, Woods, Schledhelm', 

London: AA Publlcations. p .14 
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2 GabrÎel Feld, Mohsen Mostafavj e il (1999) 
'Architectural ASSOclatlOn Ellemplary Project> 3 

Free University Berlin - Candi1is, Jasje, Woods. 

Schiedhelm', London: AA PublicatlOns, p 23 

maar het is naar mijn mening onjuist te suggereren dat ze daarvoor simpelweg 
te divers zijn. Er zijn, wellicht door het eerder genoemde doorwerken van 
universitaire thema's uit het verleden, wel degelijk enkele motieven te 
benoemen. 

Zo is het generieke (flexibele, modulaire) dat in de Vrije Universiteit 
van Berlijn [4 6 1) nog sterk ideologisch geladen was, inmiddels veelal 
verworden tot een grijs institutionalisme dat meestal de vorm aanneemt 
van langgerekte universiteitsgebouwen die sterk lijken op kantoren. 

Een andere gerelateerde houding is de uitdrukking van de 
technologische onderzoeksfunctie van de universiteit. Het werk van Stirling 
[4.3 5) werd al gekenmerkt door het vertalen van deze uitdrukking naar 
universiteitgebouwen die er in essentie weinig mee te maken hebben. 
Het werk van Rogers of Foster kan in deze lijn worden geplaatst maar 
heeft zich ontdaan van iedere vorm van (cynische) culturele verwerking 
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en maakt plaats voor een oppervlakkige hightech uitstraling en generieke 
organisatie. 

Daar waar de historische context een grote rol speelt zoals in Oxbridge 
worden architecten gedwongen een chirurgische werkwijze te hanteren 
die vaak interessante projecten oplevert. De architecten Wright en Wright 
weten met een enigszins abstracte ingreep het historische weefsel van 
Cambridge te volgen en te transformeren tot een bibliotheek. In gevallen 
lijkt deze aanpak op die van Giancarlo de Carlo in zijn universiteitsgebouw 
te Urbino (1968-1976). Hoezeer deze projecten ook getuigen van een 
balans tussen vernieuwing en traditie blijven zij meestal (zeker wat schaal 
betreft) marginaal. 

De architectuur van de huidige post-moderne of post-historische 
universiteit, waarvan het curriculum niet langer georganiseerd wordt dooreen 
leidend idee noch een gemeenschap, is erg divers. Dat veel universiteiten zich 
als kennisinstituten zien, die door een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering 
deze kennis overdragen wordt geïllustreerd door de wat karakterloze 
universitaire kantoorgebouwen of andere monofunctionele gebouwen als 
auditoria. De hightech van architecten als Rogers, die evengoed gebruikt 
wordt bij faculteiten die niets met techniek te maken hebben, geeft aan 

Afbeelding links: De hightech Veln Richard 
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dat wellicht het ideaal van technologische vooruitgang net genoeg kracht 
heeft behoudenwom als stijl het ideologische vacuüm van de universiteit te 
bedekken. De interessante, maar kleine resultaten van een gedwongen maar 
intieme verhouding tot bestaande tradities kunnen net als bovenstaande 
werkwijzen gelezen worden als 'anything goes', zonder er veel betekenis 
aan te hechten, maar illustreren ten minste dat de universitaire vormen uit 
het verleden hun kracht niet verloren hebben en meer mogelijk is dan de 
heersende universitaire architectuur en haar achterliggende ideologische 
vacuüm doet vermoeden. 

Afbeelding op pagina 42: Een nieuwe 
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Op 12 september 1848 sprak de Zwitserse regering middels een wet de 
wil uit tot de stichting van een universiteit en een 'polytechnische school'. 
Van een universiteit was al sprake vanaf het einde van de achttiende eeuw 
en zou in staat zijn de diverse Zwitserse districten nader tot elkaar te 
brengen om zo de competitie met andere natiestaten aan te gaan. 

Parallel aan het ontwikkelen van diverse regionale academies 
tot volwaardige universiteiten werd de stichting van de nationale 
polytechnische school (de huidige ETH) aan Zurich toegewezen en in 1855 
werd aangevangen met onderwijs op diverse locaties verspreid door de 
stad en de Kantonschuie. Halverwege de negentiende eeuw werd het 
groene gebied ten noordoosten van het stadscentrum op de voormalige 
stadswallen aangewezen als de locatie voor het hoofdgebouw van de 
polytechnische school. 

Het hoofdgebouw van de ETH, ontworpen door Gottfried Semper in 
samenwerking met Casper Wolft verrees op die locatie in de periode 
1859-1864 en werd officieel geopend in 1865. Het originele ontwerp 
combineerde met zijn binnenhoven, centrale hal en monumentale 
horizontale gevelcompositie op een gebalanceerde manier de wens 
voor een enigszins afgezonderde universitaire gemeenschap (Semper 

Afbeelding linkerzijde: Het ETH hoofdgebouw 
ontworpen door Gottfried Semper combineerde op 
gebalanceerde wijze representatieve waarden met 
gemeenschapswaarden 

Afbeelding linksboven: De lichthoven van het ETH 
gebouw zijn in de loop van de twintigste eeuw verdicht 
met grote collegezalen 
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was een aanhanger van de zogenaamde Dresden opvatting waarbij een 
kloostertypologie het meest geschikt is voor onderwijsdoeleinden) met 
een sterke representatieve kracht als stadskroon in overeenstemming met 
het eerder vermelde Duitse transparante gemeenschapsideaal [3.8). In 
het gebied achter het gebouw, waar zich al het ziekenhuis bevond werden 
diverse kleinere, functionele gebouwen geplaatst waaronder die van de 
scheikunde faculteit. Het ETH hoofdgebouwen zijn bijgebouwen zullen als 
blauwdruk dienen voor de verdere ontwikkeling van het gebied in de loop 
van de negentiende - en begin twintigste eeuw . 
.. Vanaf 1914 wordt het gebouw van Semper geflankeerd door het 
hoofdgebouw van de universiteit van Zürich naar ontwerpen van Karl 
Moser met ongeveer dezelfde uitgangspunten maar minder gebalanceerde 
uitwerking. De realisatie van dit hoofdgebouw markeert ook de sterke 
verzelfstandiging van beide instituten die respectievelijk onder 
toezicht stonden van de Zwitserse staat en het kanton van Zürich, maar 
niettegenstaande dat daarvoor huisvesting met elkaar hadden gedeeld. 
Deze institutionele zelfstandigheid, zeker tussen de hoofdgebouwen 
onderling zal de verdere ontwikkeling van het gebied mede kenmerken . 
.. In de eerste helft van de twintigste eeuw lijken representatieve en 

Afbeelding linkerzijde: Zürich omstreek 1772 werd 
nog omringd door grote stadswallen die later het 
fundament zouden vormen voor de hoofdgebou
wen van de ETH en de Universiteit 

Afbeelding rechts: Het ontwerp van Gottfried 
Semper voor het ETH hoofdgebouw 
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monumentale waarden meer nadruk te krijgen boven de universitaire 
gemeenschap en haar architectonische motieven. Een goed voorbeeld 
daarvan is de uitbreiding van het hoofdgebouw van de ETH (ontworpen 
door Gustav Gull in 1915-1924) met een ontsierende koepel en twee 
vleugels1 en de inbreiding met twee grote collegezalen in de binnenhoven . 
Met deze uitbreiding en het ontwerp van Moser boet het spanningsveld 
tussen gemeenschap en representatieve waarden voor het eerst sterk aan 
kracht in . 

Dit proces zette zich onder invloed van een sterk oplopende aantal 
studenten (van 463 studenten op de universiteit in 1883 tot 10.000 in 1973) 
in de loop van de twintigste eeuw sterk door en kan goed worden afgeleid 
uit de veranderingen aan de twee hoofdgebouwen. De vraag naar grotere 
onderwijscapaciteit werd in de vorm van grote collegezalen allereerst 
gerealiseerd in de binnenhoven (zoals bij de uitbreidingen van de ETH 
door Gull in 1915-1924). Ook de huisvesting van gerelateerde instituten als 
het zoölogisch museum in het hoofdgebouw van de universiteit werden 
met dergelijke inbreidingen realiseert zoals door Ernst Gisel in 1991 . Het 
resultaat is dat het ontwerp van Semper, dat met de grote hoven van een 
kloostertypologie de universitaire gemeenschap moest benadrukken, in zijn 

Afbee lding linkerzijde: Va naf 19 14 wordt het 
ETH hoofdgebouw wordt geflankeerd door het 
hoofdgebouw van de UnÎversiteit van Zürich, 
ontworpen door Kar! Moser 

1. Voor een uit gebreid overzicht 
van de ontwikkelingen van het ETH 
hoofdgebouw zie Archithese nummer 
10.1977 

geheel dichtslibde tot een gebouw vol perifere kleine kamers en donkere 
overdekte binnenhoven. Bij het realiseren van meer capaciteit werd ondanks 
alles het representatieve front naar de stad als absoluut onaantastbaar 
beschouwd. In een haast absurde strategie werden uitbreidingen als de 
bibliotheek net aan het zicht ontrokken en boven op het dak geplaatst. 

In gelijke tred werd ook het achterliggende parkachtige gebied verdicht 
met faculteitsgebouwen en andere scholen die wellicht met als excuus dat 
zij sterk in de schaduw stonden van de representatieve hoofdgebouwen 
erg weinig kwaliteit bezaten. In de jaren 60 was de rijke parkachtige 
omgeving van de negentiende-eeuwse ETH en de universiteit inmiddels 
sterk vermagerd, zowel ten noorden (verdichting van de universiteit) als 
ten zuiden (de oprukkende stad), en scheidde de belangrijke regionale weg 
de Rämistrasse de hoofdgebouwen met het achterliggende gebied. De ETH 
en de universiteit moesten vanaf die tijd gedeeltelijk uitwijken naar locaties 
buiten de stad. 
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In dezelfde periode werd door de bouw van het 'Polyterras', verdiept 
gelegen voor de ETH hoofdgebouw, een nieuwe uitbreidingsstrategie 
geïntroduceerd: de ondergrondse inbreiding van de helling waarop beide 
hoofdgebouwen staan. Deze strategie was in overeenstemming met de 
onaantastbare representatieve kwaliteiten van de hoofdgebouwen 
en combineerde uitbreidingenmogelijkheden met het aanzetten van 
hun autonomie. Het 'Polyterras' bevat tamelijk generieke, gedeeltelijk 
ondergrondse functies als een mensa en sportfaciliteiten, die eigenlijk noch 
sterk gerelateerd zijn aan het hoofdgebouw noch aan de stad. 

Het mag duidelijk zijn dat de uitgangspunten van het 
universiteitsdistrict in Zürich in overeenstemming zijn met die van het 
Duits Idealisme [3 .7] dat de Universiteit zag als de zetel van de (staats-) 
Cultuur waarin een sterke gemeenschap van professoren en studenten 
zowel op zoek gaat naar de inhoud van dit begrip en het gestalte geeft 
door er jongeren mee uit te rusten. Deze schijnbare tegenstelling, of ten 
minste onbepaaldheid is verantwoordelijk voor zowel de representatieve, 
monumentale stadskroonachtigezijde van de twee hoofdgebouwen als de 
introversie van de binnenhoven. Het inbreiden en dichtslibben van deze 
hoven kan worden gelezen als een karakteristieke veronachtzaming van 

Afbeelding linkerzijde: Drie fases van de bouwen de uitbreiding van het ETH hoofdgebouw Van links 
naar rechts: 1859·1865 naar het ontwerp van Semper. 1915·1924: Uitbreidingen onder leiding van Gustav 
Gull met 0 a. grote collegezalen in de binnenhoven, een koepel en twee vleugels. 1965-1978: Verdere 

aanpassingen als een bibliotheek op het dak en de bouw van het Polyterras 

dit gemeenschapsideaal. Inderdaad is net als elders in Europa het accent 
in de twintigste eeuw verschoven naar liberaal onderwijs voor de massa's 
en wetenschappelijk onderzoek. In de eerste helft nog ten gunste van de 
staat, daarna met onduidelijkere ideologische fundamenten. De neergang 
van het idealisme rondom de universiteit doet de hoofdgebouwen in 
Zürich voorkomen als pronkerige maar betekenisloze instituten die als 
decorstukken slechts oppervlakkig herinneren aan het verleden. 
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UNIVERSITEITSGEBOUW .. 
TE ZURICH 

::::.. -
De laatste steen van de historische stad 

= = = : - 2 --. 

-----~ ---

In het voorgaande is getracht het brede filosofische, sociaal-politieke, 
ideologische en architectonische spectrum van de universiteit te schetsen. 
Dit doe ik niet om slechts een (lineaire) historische lijn te traceren om 
vervolgens te eindigen bij de Universiteit van vandaag. In tegendeel: Ik ben 
van mening dat een specifieke onbepaaldheid, een irrealisme eigen is aan 
een Universiteit en het daarom meer mogelijkheden koestert en kan vinden 
dan (historische) onmogelijkheden. Dat men tegenwoordig universiteiten 
denkt te kunnen leiden als een bedrijf met duidelijke doeleinden en 
uitsluitend meetbare resultaten, ofwel denkt te weten wat een universiteit 
is, zie ik als een grote minachting voor de Universiteit. 

We hebben gezien dat de specifieke onbepaaldheid van een 
Universiteit in het verleden het resultaat is van een autonome universitaire 
gemeenschap en een leidend idee dat hen in een open, onderzoekende 
houding zowel onderling als aan de wereld bindt. De 'post-moderne' of 
'post-historische' universiteit wordt echter volgens Bill Readings, wiens 
analyse ik hier grotendeels volg, in zijn boek 'The University in Ruins'l 
gekenmerkt door het verlies van een heersend (nationaal-) idee, een 
dereferentialisering. Detitel van zijn boek verwijst naar de complexetoestand 
van de hedendaagse universiteit vol resten van vergane universitaire glorie, 

1. Bill Readings (1996) 'The Umverslty In RUinS', 

Cambridge, Massachusetts, London: Harvard 
University Press 

Afbeelding op pagina 56: 'Picture Postcard Urbanism 
Zurich' wordt gekenmerkt door de sterke bescherming 
van een specifiek historisch stadsbeeld en bepaalt de 
stedelijke logica van een gebied 
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Als stedebouwkundiBe strategie wordt voorgesteld 
de ondergrondse generieke inbreidinsen te gebruiken 
als verbindende elementen om m een interne 
universrteltsruîmte te creeren, gelijkend op een systeem 
wn communice~nde: VIten, die een altenatief kan 
bieden voor hl!! povere openb.,.. ruimte 
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die we moeten 'bewonen' zonder melancholie of de hoop op een nieuw 
reddend idee2

• 

Readings stelt daarom geen nieuw instituut, integrerend idee of 
nieuwe gemeenschap voor maar ziet de Universiteit als een plaats waar 
deze constant worden herdacht. Hij stelt in navolging van Jean-luc Nancy 
(The Inoperative Community) en Maurice Blanchot (The Unavowable 
Community) een 'gemeenschap van dissensus' voor, die in een 'netwerk 
van verplichting' recht kan doen aan elkaar, 'de conditie van de dingen' 
en 'het andere'. Hier zal niet verder worden ingegaan op de bijhorende 
argumentaties die naar mijn mening in het filosofische domein nodeloos 
vaag zijn. Vanaf hier is het noodzakelijk het stedebouwkundige en 
architectonische ontwerp nader te betrekken zodat het in een bepaalde 
mate de argumentatie kan overnemen of ten minste kan ondersteunen. 

Allereerst wordt als stedebouwkundige strategie voorgesteld om het 
universiteitsdistrict, met name de twee hoofdgebouwen en een nieuw 
te ontwerpen gebouw daarnaast, te ontwikkelen als relatief autonome 
heterotopische orde. Daarbij worden de eigenschappen van de enigszins 
eigenaardige stedelijke logica van het gebied ingezet die we 'picture postcard 
urbanism' hebben genoemd. Deze wordt gekenmerkt door een extreme 

Afbeelding linkerzijde: Een impressie van de 
voorgestelde interne universiteitruimte in de 
plint van de hoofdgebouwen met een mogelijke 
uitbreiding ten zuiden 

2 Bill Readings (1996) 'The Unlversify in Ruins', 
Cambridge, Mass3chuserts, london: Harvard 
Unlverslty Press, p 129 

bescherming van een specifiek fotogeniek stadsbeeld, die van toepassing is 
op de inrichting van het hele stadsdeel dat bijdraagt aan dit beeld. Zo zijn 
de representatieve fronten van de universitaire hoofdgebouwen verworden 
tot decorstukken zonder substantie [5.9], vindt er in het gebied vrijwel geen 
nieuwbouw plaats en worden alle moderne uitbreidingen en functies als 
parkeergarages ondergronds geplaatst. De voorgestelde stedebouwkundige 
strategie gebruikt deze generische ondergrondse ruimten als verbindend 
element tussen de universiteitsgebouwen en zou in staat moeten zijn te 
breken met de institutionele autonomie om een groter intern stedelijke 
'onderhandelingsruimte' te creëren met de Pompeu Fabra Universiteit [4.5 .3] 

als voorbeeld. Het universitaire systeem van ondergrondse verbindingen en 
binnenhoven gelijkend op een systeem van communicerende vaten kan zo 
een alternatief bieden voor de magere omliggende openbare ruimte, die 
slechts een echo is van het groene campusideaal en dat, zoals het masterplan 
van Christophe Girot (als professor verbonden aan de ETH) wel voorstelt, 
naar onze mening ook nooit meer zal worden. 

Uitgaande van de brede lessen uit het universitaire ideologische verleden 
[1-111], haar architectonische thema's en ontwerpen [IV] en de specifieke 
context van het universiteitsdistrict van Zürich (V] heb ik een conceptmodel 
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gemaakt die de ruimtelijke verwerking hiervan vormt en als talisman heeft 
gediend voor de architectonische uitwerking. 

De uitgesneden geometrische (platonische) vormen zoeken 
aansluiting bij de traditie van sterke monumentale binnenruimten van het 
Pantheon, de Hagia Sophia, de ontwerpen van Etienee-Louis Boullée en 
recentelijker de ontwerpen van Aldo Rossi als het Bonnefantenmuseum 
en benadrukken het belang van sociale convergentie in het ontwerp. 
Deze plurale binnenruimten worden in elkaar geschoven om interactie te 
bewerkstellingen. 

Deze binnenruimten worden omgeven door generieke vloeren die het 
institutionele van de universiteit vertegenwoordigen en de binnenhoven 
zowel begrenzen als zichtbaar maken zonder zelf echt eigenschappen te 
bezitten. 

De vondst van deze configuratie is dat door de transparante generieke 
karakterloze vloeren, die zoals de aslaag van Pompeï de negatieve vorm 
van haar slachtoffers bewaarde, de binnenhoven presenteert aan de 
buitenkant van het blok. 

Dit gebaar kan gelezen worden als een reactie op het onaantastbare 
stadsbeeld van het 

Afbeelding linkerzijde: Dit conceptmodel toont de 
architectonische verwerking van eerdergenoemde 
universitaire thema's 

3 BIJ dit ontwerp zou Ardo R0551 geïnspireerd ZIJn door 
Sempers ontwerp voor het ETH hoofdgebouw zie Hans 
Cornelissen (1994) 'Poelie In de Architectuur ' Delft : Pub 
hcatlebureau der Bouwkunde I Technische UniverSiteit 

Delft , p 43 

centrum van Zürich dat door haar ligging in een dal visueel sterk op zichzelf 
betrokken wordt en uiteengezet is door ons concept van 'picture postcard 
urbanism', Door een neutrale contour en gevelvlak op de voorgrond te 
presenteren wordt net als in het sublieme schilderij van Wang Yuanqi 
(Qing periode) gepoogd de sterke voorgrond-achtergrond hiërarchie te 
breken om een levendige en suggestieve compositie te verkrijgen. 

Als locatie voor het architectonische ontwerp is de locatie ten zuiden 

van de het hoofdgebouw van de Universiteit van Zürich gekozen, daarvoor 
dienen twee gebouwen van matige kwaliteit en een tijdelijke faciliteit te 
worden verwijderd. Dit kavel biedt ruimte aan een ingreep die zich in schaal 
kan meten met de twee hoofdgebouwen, maartreedt meer dan hen in contact 
met het omliggende kleinschalige stedelijke weefsel van de voormalige 
buitenplaatsen en musea. In overeenstemming met de stedebouwkundige 
strategie is het ontwerp met zijn geringe hoogte allereerst een expressie 
van het ondergrondse potentiaal en geeft mede door zijn neutrale contour de 
omliggende monumenten de ruimte. De grote contour van het gebouw past 
bij de hoofdgebouwen terwijl de zichtbare binnenhoven relaties aangaan 
met de omliggende kleinere gebouwen en het landschap. 

Afbeelding op pagina 51 : Het schilderij van Wang Quanqi 
toont een interessante methode om middels een neutrale 
(lege) contour de voorgrond-achtergrond hiërarchie te 
breken 

Afbeelding op pagina 52 : De methode van Wans 
QuanqÎ vertaald naar de locatie van het te ontwerpen 
universiteitsgebouw 
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ETH HOOFDGEBOUW 1859-1864 
Gottfried Semper 

:;;.....--- AUDITORIUM UZH 1996-2002 
Annette Gigon / Mike Guyer 
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Om een relatie aan te gaan met de omliggende groenstrook worden 
omliggende routes en terrassen als van het plintgebouw van Gigon en Guyer 
en de aangrenzende tuin middels sneden in het oppervlak van het ontwerp 
doorgezet. Door deze routes kunnen bepaalde functies in het gebouw 
autonoom worden ontsloten zodat ook buiten werktijden het gebouw in 
delen gebruikt kan worden. Door de combinatie met het reflectieve glazen 
oppervlak houdt het ontwerp echter een zekere afstand tot deze routes. 

De inwendige organisatie wordt gestructureerd door de binnenhoven 
die omringd worden door generieke functies als werkvloeren of routes. De 
onderling verbonden binnenhoven vormen hierbij een groot 'kralensnoer' 
dat visuele relaties en ontmoetingen ensceneert. De routes en functies 
reageren hierop en behoren daarom soms tot het interieur danwel tot de 
periferie. Bij de organisatie is getracht een breed spectrum aan functies 
en regimes als collegezalen, werkvloeren, kantoren, een sporthal, mensa, 
expositieruimte en examinatieruimte met elkaar in contact te brengen 
zonder dat ze daarbij een eigen kwaliteit moeten ontberen. 

De binnenhoven zijn in de meeste gevallen niet slechts open ruimten 
zonder specifiek karakter als in het ontwerp van Artigas [45.1) maar 
beschikken over een eigen functie, typologie en logica net zoals het 

Afbeelding linker pagina - links: Het uitgegraven fragment 
op deze ets van Giovanni Battista Piranesi, 'Deoverblijfselen 
van de tombe van de Metelli' behoudt zijn inwendigheid 
en wordt door zijn blootstelling nog raadselachtiger 

Afbeelding linker pagina - rechts: Deze diagrammen tonen 
v.l .n r. de structurerende binnenhoven in het generieke 
vloerensysteem, de hoofdroute die hen in de onderste 
verdiepingen verbindt en de constructie die hun contouren 
volgt en aanzet , 

opgegraven gebouw op de ets van Piranesi zijn inhoud lijkt te behouden. 
Als fragmenten liggen dergelijke ruimten in de opgestapelde generieke 
vloeren alwaar ze hun (bewezen) werking behouden zoals architecten als 
Rossi en Grassi erkennen. 
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Veel architectonische motieven zijn geïnspireerd op de schilderijen 
van Lyonel Feiniger (1871-1956) en Paul Klee (1869-1940). Beide oeuvres 
zijn voor mij ongeëvenaarde lessen in het componeren van kristallijnen en 
geometrische vormen tot 'landschappen' en sferen met tectonische 
kwaliteiten en zijn hiermee erg relevant voor de architectuur. Beide 
schilders weten op hun doeken een microcosmos te scheppen die vele 
malen meer inhoud en meer vondsten bevat dan de utopische schetsen van 
Bruno Taut. Bij het ontwerpen van de overgangen tussen de geometrische 
binnenhoven en de generieke werkvloeren is dankbaar gebruik gemaakt 
van de uitvindingen van Feininger terwijl de verweving van de binnenhoven 
en de compositie van de gevel berust op het werk van Klee. 

Dit architectonische voorstel poogt een organisatie te bewerkstelligen 
die recht kan doen aan het brede spectrum van universitaire architectonische 
motieven als het generieke [4.6,1] en de beslotenheid van de binnenhoven 
[4,5,1] en heterotopische autonomie [4.4] en deze probeert opnieuw op 
te laden met idealistische en utopische connotaties in de lijn van Boullée, 
Feininger en Klee. In wezen gaat het hier om een herinterpretatie van het 
model van de Duitse Idealisten dat ook herkenbaar is in de twee bestaande 
hoofdgebouwen en introversie combineert met een 

Afbeelding linkerzijde: De schilderijen van Lyonel 
Feininger zijn briljante tectonische constructies die met 
geometrische middelen een sfeer zetten 

representatie van het idee dat die introversie fundeert. Een extern idee 
en haar representatie kunnen moeilijk worden aangewezen en daarom 
presenteert het gebouw de activiteit van de 'transparante' universitaire 
gemeenschap zelf, door de binnenhoven op bijzondere wijze visueel te doen 
'uittreden'. Het ontwerp pleit zo voor het belang van de open, leergierige 
en gastvrije universitaire gemeenschap als een ideaal dat, ondanks alles 
nog steeds de moeite waard is om na te streven. 
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Door zijn geringe hoogte en geleding 
sluit het ontwerp naadloos aan op de 
bestaande terrassen Zonder grote 
gebaren ligt het zelfverzekerd in zijn 
context 
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1. Het hoofdgebouw van de Univers~eit van Zürich (1906-1914) 
2. Auditorium en mensa door Gigon & Guyer (1996-2002) 
3 Het 'Bodmerhaus' (1664) 
4. Medisch museum (1844-1898) 
5. 'Villa Belmont' (1851) 
6 Kantons Schule 
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1, sporthal 
2, fitnesszaal 
3, recreatiehof 
4, administratie / icthulp 
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6, werk- en seminarruimte 

7. icthal 
8, archief 
9. 'curriculum route' 
10. keuken 
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1. passage naar UHZ hoofdgebouw 7. vergaderruimte 
2. verenigingen 8. bibliotheek 
3. verenigingen / werkruimte 9. wachtruimte / expositie 
4. collegezaal 
5. sportzaal 

10. aula 
11. bevoorrading Verdieping 1 (schaal 1 op 1000) 
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1. museum I expositie 7. bibliotheek 
2. grote expositieruimte 8. wachtruimte / expositieruimte 
3. werkplaatsen docenten 9. hoofdingang 
4. klas 10. kantoren 

Verdieping 2 (schaal 1 op 1000) 
5. individuele werkplaatsen 
6. open werkvloer 

11. trap naar boven boven aula 
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1. grote expositieruimte 7. kantoren / administratie 
2. werkvloer / examinatie 8. klaslokaal 
3. individuele werkruimten 9. bureau's 
4. open werkvloer 10. vergaderruimten 

Verdieping 3 (schaal 1 op 1000) 
5. werkplaatsen docenten 
6. leesruimte 
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NAWOORD 

De universiteit verlaten met een universiteitsgebouw; dit afstudeerproject is naast een 
algemene proeve van academische en architectonische bekwaamheid ook een reflectie 
op mijn tijd aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Als ik in het betoog en ontwerp 
mijn waardering uitspreek voor de universitaire gemeenschap dan impliceert dat een 
grote waardering voor veel mensen die ik hier heb ontmoet en die ik mijn dank en meer 
verschuldigd ben; mijn directe collega's en vrienden Jouri Kanters en Gerjan Streng en 
Martijn van Gurp, Gert Kwekkeboom, Jan Lebbink, Niels Ponjee, René van Poppel en vele 
anderen. 
Met evenveel waardering kijk ik terug op de samenwerking met de leden van mijn 
afstudeercommissie; dr.ir. Jos Bosman, dr.ir. Michiel Dehaene en ir. Sjef van Hoof die op 
uiteenlopende wijzen belangrijke bijdragen geleverd hebben. Dank voor de inspiratie. 
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