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Voor u ligt mijn afstuurscriptie ‘Een 

onderzoek naar het gedachtegoed en 

de gebouwde werken van Aldo van 

Eyck & Theo Bosch’. Het is het resultaat 

van het verdiepende onderzoek dat ik 

in mijn afstudeeratelier ‘Revisiting the 

urban renewal areas of the 70’s and 80’s 

in Amsterdam’ heb gedaan, een atelier  

waarin historie, theorie en ontwerp 

worden gecombineerd en waarin de 

stadsvernieuwing van de jaren ‘70 en ‘80 

in diverse Amsterdamse wijken onder 

de loep is gelegd. Mijn interesse was al 

snel gewekt door de Nieuwmarktbuurt, 

een wijk midden in het centrum van 

Amsterdam, waar de architecten Aldo 

van Eyck en Theo Bosch de belangen 

in acht namen van de bewoners bij 

het grootschalige stadsherstel. Dit 

onderzoek naar Van Eyck en Bosch 

vormt dan ook de basis voor mijn 

afstudeerontwerp van gezinswoningen 

in de stad. 

 

Bij deze wil ik mijn begeleiders, dr. ir. Gijs 

Wallis de Vries, drs. Marieke van Rooij, 

ir. Machiel Spaan en ir. Marc Reniers, 

bedanken voor de vele adviezen die 

ze tijdens alle begeleidingen in dit 

afstudeerjaar hebben gegeven.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Sanne Inghels



12



13

I n l e i d i n g 
       



14



15

Eyck, over architectuur, zowel in woord, 

geschrift als in gebouwen, hebben het 

architectonisch denken diepgaand 

beïnvloed. In deze scriptie hoop ik dan 

ook een antwoord te vinden waarin de 

kern van hun visie ligt verscholen.

 Naast een uiteenzetting van 

hun gedachtegoed zal ik ook kijken 

hoe dit vorm kreeg in hun gebouwde 

werken, waarbij niet alleen de positieve 

en hooggewaardeerde aspecten 

worden besproken maar ook de als 

negatief bestempelde facetten van hun 

ontwerpen zullen worden blootgelegd. 

Ook de wijze waarop hier in de toekomst 

op kan worden ingespeeld en de lering 

die hieruit kan worden getrokken zullen 

aan bod komen.  

Dit brengt ons bij het laatste 

hoofdstuk, waarin wordt gekeken of én 

hoe de visie van Van Eyck en Bosch 

in de hedendaagse samenleving nog 

relevant en actueel is en op welke 

manier deze tot uiting kan komen in de 

eenentwintigste eeuw. 

In de periode van de jaren ’70 en ’80 is 

in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt 

in het kader van de grootschalige, 

ingrijpende cityvorming een metro 

aangelegd, waardoor veel woningen 

tussen de Geldersekade en de 

Oudeschans moesten worden gesloopt. 

Er werden enorme gaten geslagen in 

het historische weefsel van de eens zo 

florerende wijk. 

Het bureau van de architecten Aldo 

van Eyck en Theo Bosch werd aangesteld 

om een nieuw stedenbouwkundig plan 

te ontwerpen en het kreeg daarnaast 

de opdracht over het ontwerp van 

negen nieuwe woonblokken. Van Eyck 

en Bosch namen de belangen van de 

bewoners in acht in de praktijk van 

de stadsvernieuwing. Hun visie op de 

bestaande stad en een humanistische 

architectuur ging in tegen de toentertijd 

heersende visie van het functionalisme. 

De uitgangspunten in de 

stedenbouw en de architectonische 

kwaliteiten die in de gebouwen in de 

Nieuwmarktbuurt en in hun andere 

werken naar voren komen, hebben 

voor mij persoonlijk geleid tot een grote 

interesse in hun gedachtegoed. Hun 

visie op de bestaande stad, het gebouw 

en de mens spreekt me enorm aan. 

De opvattingen, voornamelijk van Van 

Wat is precies de inhoud van de opvattingen van Van Eyck en Bosch, 
                             hoe verhouden deze zich tot hun gebouwde werken, 
                                                       en wat is daarvan vandaag actueel?
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H o o f d s t u k   1 

       Aldo van Eyck          
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Hoe kwam Van Eycks humanistische 

visie tot stand? Deze vraag zal ik 

proberen te beantwoorden in dit eerste 

hoofdstuk, dat opent met de jonge 

jeugdjaren die Van Eyck in Londen 

doorbracht en continueert met de 

periode in Zwitserland waar zijn ideeën 

verder werden aangewakkerd. Terug in 

Nederland werd Van Eyck aangesteld 

bij Publieke Werken waar hij voor het 

eerst zijn opvattingen op meer dan 700 

speelplaatsen kon loslaten. De periode 

bij het internationale genootschap 

Team 10 en het Nederlandse tijdschrift 

Forum vormden tenslotte de perfecte 

manier om zijn denkbeelden over een 

menswaardige architectuur verder de 

wereld in te brengen. 

Figuur 1

Aldo van Eyck
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Hebben de vroege (jeugd)jaren 

bijgedragen aan de architect die 

Van Eyck uiteindelijk is geworden en 

de ideeën die hij in zijn latere jaren 

uitdroeg? Deze vraag rijst onherroepelijk 

wanneer we het hebben over een van 

de meest invloedrijke Nederlandse 

architecten van de vorige eeuw. Uit het 

volgende stuk blijkt dat het antwoord 

ontegenzeggelijk bevestigend is.   

De architectuurhistoricus Francis 

Strauven beschrijft in zijn uitgebreide 

boekwerk ‘Aldo van Eyck, relativiteit en 

verbeelding’ het leven van Van Eyck 

en de rol die hij in de twintigste eeuwse 

architectuurwereld heeft gespeeld. Uit 

deze omvangrijke biografie blijkt dat 

Aldo van Eyck (1918-1999), het ‘enfant 

terrible’ van de Nederlandse architectuur 

(zo wordt hij in ieder geval door velen 

afgeschilderd), afkomstig was uit een 

zeer artistiek en hoog opgeleid milieu. 

Zijn vader was de gerenommeerde 

dichter en filosoof Pieter N. van Eyck 

(1887-1954), die vanwege zijn baan 

als buitenlandse correspondent van de 

Nieuwe Rotterdamse Courant in 1919 

met zijn voltallige gezin naar Londen 

verhuisde.1 

Hier startte van Eyck zijn 

schoolcarrière op de alternatieve, 

onconventionele en op de 

Daltonprincipes gebaseerde King Alfred 

School, waarbij veel aandacht werd 

besteed aan onderlinge samenwerking, 

universiteit in Delft. Op verzoek van zijn 

vader had hij gekozen voor architectuur 

in plaats van het meer voor de hand 

liggende Engelse literatuur, omdat een 

literatuurstudie hem vermoedelijk een 

baan als leraar Engels zou opleveren 

en omdat hij voorzag, geheel terecht 

overigens, dat zijn zoon op dit terrein 

zijn weg wel zelfstandig zou kunnen 

vinden.3 

Nadat Van Eyck in 1938 zijn 

diploma van de MTS had behaald, 

vertrok hij naar het Zwitserse  Zürich 

om daar verder te studeren aan de 

bekende Eidgenössische Technische 

Hochschule (ETH), waar hij in 1942 

afstudeerde als architect. Tijdens deze 

periode ontmoette hij zijn toekomstige 

vrouw en latere compagnon op zijn 

architectenbureau, Hannie van Rooijen, 

die daar ook bouwkunde studeerde, 

en die samen met Van Eyck tot aan 

zijn dood zou strijden voor een nieuwe 

vorm van architectuur, waarin niet de 

techniek, maar de mens centraal stond.4 

Het stel trouwde in 1943, maar was 

tot 1946 genoodzaakt in het neutrale  

Zwitserland te blijven vanwege de 

individuele ontwikkeling en verbeelding. 

Daarnaast was er een belangrijke rol 

weggelegd voor kunst, literatuur en 

natuur, en veel minder voor de klassieke 

en alledaagse schoolvakken. Kinderen 

moesten op deze zeer vrije school 

alle mogelijkheden krijgen om hun 

interesses te laten opbloeien en hun 

talenten te laten ontplooien. 

Van Eyck maakte op de King Alfred 

School op zijn zevende levensjaar, door 

de grote voorliefde van zijn directeur 

Joseph Wicksteed, voor het eerst 

kennis met de poëet William Blake. 

De jonge Van Eyck was geïntrigeerd 

door Blake, die zich hevig afzette 

tegen het abstraherende rationalisme 

en tegendelen wilde verzoenen om 

ze zo tot volledige wasdom te laten 

komen:2 denkbeelden die Van Eyck in 

zijn volwassen jaren als schrijver en 

architect uitdroeg en aan de basis van 

zijn visie liggen. 

Uit Van Eycks latere geschriften en 

zijn architectonische werken blijkt dan 

ook dat poëzie, kunst en filosofie van 

zeer grote invloed waren op de manier 

hoe hij de wereld en de mens zag en de 

ideeën die hij uiteindelijk verkondigde.

In 1935 keerde het gezin weer 

terug naar Nederland, waar Van 

Eyck zijn opleiding voortzette aan de 

Middelbare Technische School in Den 

Haag, omdat zijn Engelse diploma 

hem geen toegang kon geven tot de 

1.1 D e   v o r m e n d e   j a r e n   v o o r   V a n   E y c k

  1. Strauven, F. (1994). Aldo van Eyck: Relativiteit en 
verbeelding. Amsterdam: Meulenhoff. p. 17.
  2. Strauven, F. (1994). Aldo van Eyck: Relativiteit en 
verbeelding. Amsterdam: Meulenhoff. p. 26, 27, 28, 29, 32.
  3. Oosterbaan, L. & Uitert, E. van. (1998). De vlam in 
de cirkel: Aldo van Eyck als schatbewaarder van het modernisme. 
In Kunstschrift Aldo van Eyck. Editie 42. Den Haag: SDU/Openbaar 
Kunstbezit. p. 14.
  4. Visscher, R. (10 april 2008). De beladen erfenis van 
Aldo van Eyck. Geraadpleegd op 28 april 2013, van TU Delta Jaargang 
40, Nummer 12. 
http://delta.tudelft.nl/artikel/de-beladen-erfenis-van-aldo-van-ey-
ck/17823
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Tweede Wereldoorlog. 

Zürich was een erg kunstzinnige 

en inspirerende stad, waar Van Eyck 

volop zijn ogen de kost gaf en in 

contact kwam met het kubisme, de 

abstracte en geometrische kunst, 

dada en het surrealisme; stromingen 

waarbij de intuïtie en verbeelding 

centraal staan. De kunsthistorica 

Carola Giedion-Welcker, echtgenote 

van de architectuurcriticus Sigfried 

Giedion, maakte een diepe indruk op 

Van Eyck en gaf hem een verdere 

inleiding in de twintigste-eeuwse kunst. 

Als kunstkenner introduceerde zij Van 

Eyck in een geheel nieuwe, spannende 

wereld en liet ze hem kennismaken met 

verschillende kunstenaars uit de avant-

garde, intellectuelen waar hij ook in zijn 

latere jaren een goede band mee bleef 

onderhouden, aldus Oosterbaan en Van 

Uitert, auteurs van het Kunstschrift-

artikel ‘De vlam in de cirkel: Aldo van 

Eyck als schatbewaarder van het 

modernisme’.5 De jaren in Zwitserland 

waren een onuitputtelijke inspiratiebron 

voor Van Eyck en hadden hem een grote 

kennis opgeleverd die ook later nog van 

pas zou komen en die hij tijdens zijn 

loopbaan meermaals zou aanwenden. 

Zowel de jonge jeugdjaren als 

de periode die Van Eyck doorbracht in 

Zwitserland waren dus van aanzienlijk 

belang in de vorming naar groots 

schrijver en architect. Maar hoe ging het 

verder nadat hij weer gestationeerd was 

in het Hollandse landschap?

kinderen moesten huisvesten, was er 

behoefte aan nieuwe speelterreinen. 

Daarnaast gaf het groeiende bewustzijn 

onder de bevolking dat kinderen licht 

en ruimte nodig hadden, het bestuur 

van Amsterdam voldoende reden om 

de kinderen een nieuwe, eigen plek in 

de stad te geven.7 Deze periode kan 

dan ook worden beschouwd als een 

gouden tijdperk voor het kind, waarbij 

de speelplaatsen hoog op de publieke 

agenda stonden en de Amsterdamse 

jeugd serieus werd genomen.8

Na zijn terugkeer in Nederland 

kon Van Eyck eindelijk zijn 

bekwaamheid bewijzen en zijn 

talenten tentoonspreiden. Cornelis van 

Eesteren, een vooraanstaand lid van 

het in 1928 opgerichte CIAM, bood hem 

namelijk een baan aan bij de afdeling 

Stadsontwikkeling van de Dienst 

Publieke Werken van de gemeente 

Amsterdam.6

In deze tijd waarin de auto in 

opkomst was en de woningen vanwege 

de groeiende woningnood steeds meer 

1.2 D e   s p e e l s e   s t a d
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Tijdens deze periode dat Van Eyck 

werkzaam was bij Publieke Werken, 

van 1947 tot 1978, ontwierp hij kriskras 

door Amsterdam 734 speelplaatsen 

voor pleinen en overgeschoten plekken, 

met als stedenbouwkundige basis 

het Algemeen Uitbreidingsplan dat 

Van Eesteren in 1934 had opgesteld. 

Het uiteindelijke resultaat omvatte 

nagenoeg alle oude en nieuwe wijken 

van Amsterdam. In deze ontwerpen 

experimenteerde Van Eyck met 

geometrische vormen en probeerde hij 

maken en een ‘plaats’ te creëren.13 

In deze ontwerpen ging Van Eyck 

op zoek ging naar een humanistisch 

alternatief voor het modernisme van 

CIAM; de kritiek die hij leverde op dit 

denkplatform wordt in een van de latere 

paragrafen uitgebreid besproken, maar 

komt er kortgezegd op neer dat het 

CIAM de mens uit het oog was verloren 

in de architectuur.14 Daarnaast kreeg 

het contextualisme of de contextuele 

benadering, waarbij ze een manier 

zochten om de nieuwe bebouwing een 

relatie te laten aangaan met het oude en 

die later kenmerkend zou worden voor 

het bureau van Van Eyck en Bosch, in 

de speelplaatsen voor het eerst vorm.15 

Zoals gezegd werd bij deze 

opdracht zowel het kind als de stad 

in acht genomen. Uit het feit dat Van 

Eyck diverse opdrachten aannam die 

zich focusten op kinderen, zoals de 

eerder genoemde speelplaatsen, het 

zich te verplaatsen in de gedachtewereld 

van het kind.9 10 Hieruit bleek al dat Van 

Eyck een groots talent had om zich in te 

inleven in de mens, of deze nou groot of 

klein was.11

Zijn aanstelling bij Publieke 

Werken was voor van Eyck de ideale 

manier om zijn inzichten over de mens 

en het kind in praktijk te brengen en om 

te experimenteren met vorm, ruimte 

en de relatie tussen plek en stedelijke 

structuur.12 Met de speelplaatsen 

probeerde hij de omgeving sterker te 

Figuur 2
Speelplaats Dijkstraat, Amsterdam Centrum, 1954

  5. Oosterbaan, L. & Uitert, E. van. (1998). De vlam in 
de cirkel: Aldo van Eyck als schatbewaarder van het modernisme. 
In Kunstschrift Aldo van Eyck. Editie 42. Den Haag: SDU/Openbaar 
Kunstbezit. p. 16, 17.
  6. Strauven, F. (1994). Aldo van Eyck: Relativiteit en 
verbeelding. Amsterdam: Meulenhoff. p. 99.
  7. Voogd, F. (2010). Laat de kinderen vrij spelen. Ons 
Amsterdam (nr. 7/8 juli/augustus). 
  8. Daalen, R. van. (2005). Overgebleven werk: Kinderen 
tussen de middag op school. Amsterdam: Het Spinhuis. p. 7, 8, 9.
  9. Umberto Barbieri, S. (1983). Architectuur en Planning 
Nederland 1940-1980. Rotterdam: Uitgeverij 010. p. 149.
  10. Oosterbaan, L. & Uitert, E. van. (1998). De vlam in 
de cirkel: Aldo van Eyck als schatbewaarder van het modernisme. 
In Kunstschrift Aldo van Eyck. Editie 42. Den Haag: SDU/Openbaar 
Kunstbezit. p. 18.
  11. Voogd, F. (2010). Laat de kinderen vrij spelen. Ons 
Amsterdam (nr. 7/8 juli/augustus). 
  12. Strauven, F. (1994). Aldo van Eyck: Relativiteit en 
verbeelding. Amsterdam: Meulenhoff. p. 151.
  13. Lammers, H. (augustus 2009). Hoe wij de stad maken 
en de stad ons: Wat het mediatieperspectief kan betekenen voor de 
stad en de stad voor het perspectief van mediatie. Enschede: Universi-
teit Twente. p. 20.
  14. Lefaivre, L. & Tzonis, A. (1999). Aldo van Eyck, Hu-
manist Rebel: Inbetweening in a post-war world. Rotterdam: Uitgeverij 
010. p. 17.
  15. Lammers, H. (augustus 2009). Hoe wij de stad maken 
en de stad ons: Wat het mediatieperspectief kan betekenen voor de 
stad en de stad voor het perspectief van mediatie. Enschede: Universi-
teit Twente. p. 20.
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Burgerweeshuis en het Hubertushuis 

(een opvangplaats voor ongehuwde 

moeders en hun kinderen), kun je zien 

dat hij grote affiniteit had met het kind 

en zijn belevingswereld. Deze had 

een ongerepte spontaniteit en bood 

weerstand in een wereld vol regels. Van 

Eyck meende dat er een kind in elke 

volwassene moest zitten en dat een 

stad voor volwassenen ook een stad 

voor het kind moest blijven, opgebouwd 

uit chaos en dromen.16 Voor hem 

konden, zo stelt Strauven, steden enkel 

menswaardig zijn als ze ook bedoeld 

waren voor kinderen.17

Wat maakte de door Van Eyck 

ontworpen speelplaatsen destijds 

nu zo inspirerend en vernieuwend? 

Het belangrijkste aspect was dat 

ze waren opgebouwd uit simpele, 

gestandaardiseerde objecten met een 

heldere vormentaal: rechthoekige en 

ronde aluminium frames om op te 

klimmen, een zandbak en een groep 

van ronde betonblokken om van de ene 

naar de andere te springen.18 19 De vorm 

van de speeltoestellen was in eerste 

instantie vooral bedoeld om de fantasie, 

spontaniteit en ontdekkingsgeest van 

het kind te stimuleren. De reden dat de 

toestellen bij Van Eyck niet bewogen, 

zoals bijvoorbeeld bij een schommel, 

glijbaan of de zogenaamde ‘wipkip’ het 

geval was, en een open, zelf in te vullen 

functie hadden, was dan ook om het 

kind te prikkelen zelf te bewegen. Hier 

wordt meteen de genialiteit van Van 

hierdoor minder hiërarchisch.28  

De relativiteit nam dus een 

belangrijke plaats in in de speelplaatsen, 

die steeds meer een door de stad heen 

geweven netwerk van ‘terreintjes’ 

gingen vormen. Ze waren herkenbaar 

voor de kinderen in de stad en gaven 

het stedelijke weefsel haar levendigheid 

terug. In Amsterdam werden op deze 

manier ook kinderen als het ware 

erkend als volwaardig inwoner van de 

stad en hieruit bleek dat de behoeftes 

van het kind serieus werden genomen. 

En hoewel, in eerste instantie natuurlijk 

ontworpen voor het kind, waren ze niet 

alleen een toevoeging voor deze jongste 

doelgroep. In de oude binnenstad 

van Amsterdam moesten de nieuwe 

plekken niet alleen iets te betekenen 

hebben voor het kind maar ook voor de 

volwassene. Wanneer de speelplaatsen 

niet werden gebruikt door jongeren, 

dienden ze ook voor volwassenen 

als rustpunt of ontmoetingsplek.29 Zo 

hadden ze ook een verbindende functie 

die relaties tussen mensen, zowel jong 

als oud, tot stand bracht.

De vernieuwende Amsterdamse 

speelontwerpen voor kinderen waren 

een opmaat voor de richting die Van 

Eyck insloeg. Niet alleen werd zijn 

mening steeds meer hoorbaar in 

het Nederlandse architectuurdebat, 

hij bleek ook een buitengewoon 

‘irritante luis in de pels’ te zijn voor de 

aanhangers van het modernisme, aldus 

de architectuurcriticus Hulsman.30                                                

Eyck zichtbaar: mensen moeten zelf op 

ontdekking gaan in een wereld die al vol 

is met regels.20  21 Daarnaast waren het 

objecten die geplaatst waren in een niet-

hiërarchische compositie, waarbij geen 

van de elementen de andere overheerst. 

Dit kan meteen worden gezien als een 

eerste teken van het begrip ‘relativiteit’, 

dat later een belangrijke rol zou vervullen 

in Van Eycks ontwerpen.22 23 

Maar wat werd er precies onder 

dit steeds weer terugkerende begrip 

‘relativiteit’ verstaan? Voor Van Eyck 

ging het hierbij om een werkelijkheid 

waarin de samenhang van de elementen 

voorkomt uit hun onderlinge relaties 

en niet uit een centraal, hiërarchisch 

ordeningsprincipe. Alles is dus 

gerelateerd en er is geen onherleidbaar 

fundament en geen absolute volgorde. 

De werkelijkheid wordt hierbij dan ook 

niet meer gedomineerd door een vast 

centrum, maar wordt juist gekenmerkt 

door een gelijkwaardigheid van de 

elementen.24 25 Doordat er geen 

centrum is, kan elk object als centrum 

worden beschouwd. Er ontstaat een 

complexe samenhang van onderlinge 

relaties, waarbij deze intens met elkaar 

zijn verbonden. Hierbij zijn de relaties 

in feite even belangrijk als de dingen 

zelf.26 Door deze niet-hiërarchische 

relaties, worden zowel eenheden als 

individuen ondanks hun verschillen als 

gelijkwaardig beschouwd.27 Het patroon 

van relaties tussen mensen wordt 

gerelativeerd en de verhoudingen zijn 
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Het meest invloedrijke platform dat in de 

eerste helft van de twintigste eeuw een 

modernistische architectuur bepleitte 

was het in 1928 opgerichte Congrès 

Internationaux de l’Architecture 

Moderne, beter bekend in zijn afgekorte 

vorm ‘CIAM’. Het bestond uit een 

reeks internationale congressen die 

de moderne architectuur op de kaart 

heeft gezet en fungeerde als belangrijk 

promotieorgaan voor deze nieuwe vorm 

van architectuur. In de Verklaring van 

La Sarraz, die werd ondertekend door 

23 architecten, waaronder ook vele 

gevestigde namen als Le Corbusier, 

Berlage en Gerrit Rietveld, werden 

architectuur en economie aan elkaar 

gerelateerd, waarbij rationalisering, 

standaardisering en vereenvoudiging 

ten gunste van economische planning 

en de inzet van de nieuwe industriële 

en technische mogelijkheden werd 

gepropageerd. Men bepleitte een 

stad waarin de functies uit elkaar 

waren getrokken, opgedeeld in de vier 

onderdelen wonen, werken, recreatie en 

verkeer.31 

Was het vooroorlogse CIAM 

nog voornamelijk gericht op het 

experimentele en kleinschalige karakter 

in de architectuur, het naoorlogse 

modernisme sloeg een geheel andere 

koers in en was hoofdzakelijk gefocust 

op een snelle opbouw van het tijdens 

de Tweede Wereldoorlog verwoeste 

voordat er een sterk eensgezinde groep 

was gevormd die eenzelfde visie als 

Van Eyck aanhing én uitdroeg. Op het 

negende congres, in de Franse plaats 

Aix-en-Provence, stonden deze jonge, 

begeesterde en kritische architecten 

op, zich afzettend tegen de analytisch-

functionalistische aanpak van het CIAM; 

ze zouden later verdergaan onder 

de naam ‘Team 10’, naar het tiende 

Nederland.32 De verklaring van La 

Sarraz, waarin het ideaal van ‘licht, 

lucht en ruimte’ werd gepropageerd, 

zou tijdens deze naoorlogse periode 

op een geheel andere manier worden 

aangewend.33 Uiteindelijk zou deze 

zogenaamde cityvorming ten koste 

gaan van het historische karakter van 

de binnensteden en zou het leiden 

tot overwegend saaie woonwijken, 

geïsoleerde bedrijfsterreinen en een 

door kantoren gedomineerd stadsbeeld, 

aldus Marcel Teunissen, auteur van de 

driedelige biografie over Theo Bosch 

‘Theo Bosch: Knokken voor de stad’.34

Toen Van Eyck in 1947 zijn eerste 

bijeenkomst van CIAM bijwoonde in 

het Engelse Bridgewater, dachten de 

leden dat ze een nieuwe handlanger 

voor het functionalisme in hem hadden 

gevonden. Echter, men kon het niet 

meer mis hebben: Van Eyck bracht 

een fel pleidooi tegen de eenzijdige 

rationalistische benadering van het 

naoorlogse functionalisme, dat naar zijn 

idee nog steeds de ‘machine’ leek te 

vereren, en pretendeerde dat de avant-

garde kunstenaars veel beter de theorie 

van de relativiteit begrepen hadden. 

Van Eyck was op dit congres nog vrijwel 

de enige die zijn kritiek op het CIAM 

kenbaar maakte, maar al snel zouden er 

meer volgen en zou de achterban van 

Van Eyck groeien.35

Toch zou het nog zes jaar duren 
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congres waarbij enkelen van hen in de 

organisatie zaten. De ‘inner circle’ van dit 

informele ‘vriendenclubje’, maar zeker 

ook zeer actieve genootschap, bestond 

uit een negental toonaangevende 

en spraakmakende architecten uit 

verschillende landen. Naast Van Eyck 

bestond Team 10 uit de Amerikaan 

Shadrach Woods, de Britten Bill Howell, 

John Voelcker en Alison en Peter 

Smithson, de Griek Georges Candilis, 

de Zwitsers Rolf Gutmann en Theo Manz 

en de Nederlander Jaap Bakema.36 Het 

was geen verrassing dat enkele jaren 

later, op een congres in het Nederlandse 

Otterlo in 1959, de kloof tussen het CIAM 

en Team 10 zo groot was geworden, 

dat de leden van de laatstgenoemde 

zich genoodzaakt zagen om zich terug 

te trekken: dit betekende tegelijkertijd, 

hun onvrede over de wijze waarop de 

context werd ontkend.40 Deze bestaande 

stadsstructuren zouden nu juist de aard, 

het karakter en het geheugen van de 

stad herbergen.41

Het genootschap probeerde een 

bouwstijl te ontwikkelen die wel modern 

bleef, maar tegelijkertijd de mens, 

gemeenschap, wijk en tradities centraal 

stelde. Dit deden ze door op voorhand 

te kijken naar de omgeving en de 

behoeften van de beoogde doelgroep. 

Aan de basis van een rechtvaardige 

samenleving lag in hun ogen de vorming 

van een gemeenschap.42 Begrippen als 

‘functionaliteit’ en ‘abstractie’ werden 

door Team 10 vervangen door thema’s 

als ‘wonen’, ‘plek’ en ‘gemeenschap’43 

en architectuur werd gezien als middel 

om menselijke relaties te bevorderen.44

zoals architectuurcriticus Hulsman het 

formuleert, het ‘doodvonnis’ voor het 

eens zo invloedrijke CIAM.37

Hoewel de leden van Team 10 

grote onvrede uitten over de richting 

die voornamelijk de oude garde van 

het CIAM was ingeslagen, was het 

doel geenszins om de visie van CIAM 

volledig te verwerpen. Ze trachtten 

deze echter wel te hervormen,38 door 

de architectuur te beschouwen vanuit 

relaties en interactie tussen mensen, 

en niet vanuit functies zoals dat in het 

technocratische modernisme van na 

de Tweede Wereldoorlog gebruikelijk 

was. Ze hadden hierbij kritiek op 

de modernistische en fantasieloze 

‘blokkendozenarchitectuur’ die zou 

leiden tot een vervreemding van de 

mens van zijn leefomgeving,39 en uitten 

Figuur 3
Het ‘doodvonnis’ van CIAM
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Van Eyck was, zoals eerder gesteld, 

een architectuurfilosoof in hart en 

nieren en deinsde er niet voor terug 

zijn mening ten alle tijden kenbaar te 

maken. Zo ook in het tijdschrift Forum. 

Dit blad, dat werd opgericht tijdens de 

periode dat Team 10 actief was in het 

architectuurdebat, gaf Van Eyck dan ook 

een ideaal draagvlak om samen met zijn 

medestanders zijn ideeën op papier te 

verkondigen.45 Tijdens deze vier jaar dat 

Van Eyck actief was bij Forum verwierf 

hij grote internationale bekendheid als 

theoreticus met zijn poëtische verhalen 

over architectuur.46

Het tijdschrift was reeds in 

1946 opgericht, maar kreeg pas zijn 

daadwerkelijke bekendheid toen er in 

1959 een nieuwe redactie aantrad, die 

naast Aldo van Eyck, destijds door velen 

gezien als het meest prominente lid, 

bestond uit Dick Apon, Jaap Bakema, 

Gert Boon, Joop Hardy, Herman 

Hertzberger en Jurriaan Schrofer. In de 

periode van 1959 tot 1963 gebruikten 

zij Forum als platform om hun eigen 

denkbeelden in het naoorlogse 

architectuurdebat te verkondigen.47 

Tijdens deze vier enerverende jaren 

droeg het architectuurtijdschrift een 

humanistische manier van denken uit 

waarbij ze zich afkeerden tegen de 

heersende orde, op een voor die tijd 

uiterst felle manier gebracht. 

Samenvattend bestond hun 

werd gepretendeerd dat het door de 

grote twintigste-eeuwse kunstenaars 

en wetenschappers geïntroduceerde 

relativiteitsbeginsel model zou moeten 

komen staan voor de inrichting van de 

menselijke omgeving. Dit fundamentele 

denkbeeld van de relativiteit was al 

eerder terug te zien in de Amsterdamse 

speelplaatsen en zou ook in Van Eycks 

latere werk een duidelijke positie 

verhaal uit een kritiek op het verkeerd 

aanwenden van de functionalistische 

erfenis. De leden keerden zich af tegen 

de ‘verheerlijking van de techniek’ 

en zetten zich in voor de ‘menselijke 

belangen en artistieke bezieling’, aldus 

Oosterbaan en Van Uitert.48 In het 

eerste en tevens belangrijkste nummer, 

waarin voornamelijk Van Eyck een grote 

inbreng had, werd in een ruim vijftig 

pagina’s tellend pamflet ‘Het verhaal 

van een andere gedachte’ uiteengezet, 

waarbij de aanval werd geopend op 

de volgens hem falende Nederlandse 

bouwpraktijk.49 Herman Hertzberger 

gaf aan dat het een verhaal was over 

een ander, ruimer soort doelmatigheid, 

waarbij ze wilden tonen hoe nieuwe 

mogelijkheden van de verandering 

en oude mogelijkheden van wat 

onveranderlijk is niet met elkaar in 

tegenspraak hoeven te zijn, maar elkaar 

juist kunnen versterken. Forum wilde 

architecten aanzetten om nu eindelijk 

eens ‘hun huiswerk te gaan doen’.50 In dit 

‘verhaal van de andere gedachte’ werd 

een  drieledige boodschap verkondigd.

Ten eerste moest de complexiteit 

van het maatschappelijke leven 

niet worden geanalyseerd vanuit 

het ‘rationele denken’, maar moest, 

zo beschrijft architectuurcriticus 

Umberto Barbieri, de ‘ruimtelijke en 

maatschappelijke totaliteit in onderlinge 

samenhang’ worden verbeeld. Er 
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innemen.51

Met dit relativiteitsbeginsel hoopte 

Van Eyck een alternatief te bieden 

voor de naoorlogse functionalistische 

stad.  Hij keerde zich niet tegen het 

modernisme of de CIAM als geheel, 

maar vond wel dat deze stroming de 

sociale aspecten van de mens en 

de gemeenschap buitensloot. Het 

groeiende bureaucratisch apparaat 

en een verschraalde interpretatie 

van wetenschappelijkheden waren 

steeds meer synoniem geworden met 

het modernisme. Van Eyck vond dan 

ook dat er een samenvoeging moest 

komen van architectuur en stedenbouw, 

waarbij de omgeving als geheel kon 

worden opgevat en ontworpen. Zo kon 

de verstoorde relatie tussen mens en 

omgeving worden hersteld.52 53

Het tweede uitgangspunt bestond 

uit een betoog voor de humanistische 

gedachte. De leden van Forum zetten 

zich hevig af tegen het mensbeeld 

van het functionalisme dat uitging 

van ‘meetbare behoeften’.54 Ze 

propagandeerden dat architectuur en 

stedenbouw gericht zouden moeten 

zijn op het scheppen van een gebouwd 

zinrijk milieu waarmee de mens zich 

kan identificeren en waarin hij zijn 

persoonlijke en maatschappelijke 

identiteit in weerspiegeld is. Van Eyck 

benadrukte dat de identiteit van een 

stad of stadsdeel niet is uit te drukken 

in functies, maar enkel in relaties. Dit 

relationele denken kan dan ook als de 

stedenbouwkundigen een opklimmende 

reeks identificatiemiddelen, de 

zogenaamde ‘identifying devices’, 

moeten ontwikkelen, zoals de 

wooneenheid of de cluster, waarmee 

de gemeenschap zich zou kunnen 

identificeren en die visueel herkenbaar 

waren. Deze objecten hadden tot doel 

om het lokale samenlevingspatroon 

in heel zijn rijkdom en gevarieerdheid 

tot uitdrukking te brengen en het 

‘gemoed’ aan te spreken.60 61 Met het 

aanspreken van dit ‘gemoed’ keerde 

Van Eyck zich af van de functionaliteit 

en wees hiermee op de mate waarin 

de gebouwde omgeving het gevoel 

en het welbevinden van de mens kon 

beïnvloeden.62

Het laatste aspect van ‘de andere 

gedachte’ bestond uit een kritiek op de 

beroepsuitoefening van de architecten. 

In Forum werden zij aangespoord om 

hun mogelijkheden als architect te 

benutten, en deze te gebruiken om 

een milieu te scheppen waarin de 

mens zich kon ontplooien en om de 

verstoorde relatie tussen de mens en 

zijn omgeving te herstellen. Van Eyck 

en de andere leden van Forum stelden 

dat de creatieve potentie en deze 

directe band tussen mens en omgeving 

was verdwenen.63 Daarnaast uitte Van 

Eyck zijn oprechte bezorgdheid over 

het ontbreken van een persoonlijke 

betrekking en relatie tussen enerzijds 

de architect en anderzijds de bewoners 

of bezoekers voor wie gebouwd werd. 

kern van het ‘verhaal van de andere 

gedachte’ worden gezien. De gebouwde 

omgeving bestaat uit complexe, 

op verschillende schaalniveaus 

plaatsvindende, intermenselijke 

betrekkingen tussen individuen, tussen 

individu en groep en tussen groepen 

onderling. Bij Van Eyck hield dit denken 

in relaties ook een niet-hiërarchisch 

denken in.55 56

Van Eyck gaf aan dat er een 

‘menselijke identiteit’ is, hoewel die 

zich op verschillende tot uiting komt, 

die constant is gebleven en vertaald 

zou moeten worden in de architectuur. 

Hij stelde echter dat het modernisme 

deze identiteit niet meer in acht nam. 

Men zou daarom weer moeten kijken 

naar de meest structurele waarden die 

aan de basis liggen van de architectuur, 

door te kijken hoe in de loop van de 

geschiedenis op deze menselijke 

betrekkingen werd gereageerd 

en hoe deze tot uiting kwamen 

in de architectuur.57  58 Daarnaast 

kon deze essentiële, menselijke 

identiteit worden doorgrond door te 

kijken naar activiteiten, menselijke 

samenlevingspatronen, huizen en 

nederzettingen uit andere culturen. Hij 

vond deze in de ‘kashba’, een Noord-

Afrikaanse woestijnnederzetting, die 

hij als voorbeeld zou nemen voor 

een van zijn bekendste projecten, het 

Burgerweeshuis.59

Naast de reeks huis, straat, 

buurt, stad zouden architecten en 
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Het was dan ook niet verwonderlijk dat 

hij een duidelijke voorkeur had voor de 

relatief kleinschalige architectenbureaus 

en dat hij een voorstander was van de 

ambachtelijke beroepsuitoefening. Het 

bureau van Van Eyck, dat hij later met 

Theo Bosch zou leiden, zou dan ook 

bewust een klein architectenbureau 

blijven met een maximum van vijftien 

werknemers. De grootschaligheid aan 

de zijde van de opdrachtgever, zoals bij 

woningbouwverenigingen en plaatselijke 

overheden vaak het geval was, kon 

voor een belemmering zorgen tussen 

de bewoner en de architect. Van Eyck 

vond dan ook dat een architect in dat 

geval zijn moraal moest laten spreken 

en moest opkomen voor de bewoners. 

In de periode dat hij werkzaam was in 

de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt 

heeft hij zijn standpunten dan ook nooit 

verloochend en zette hij zich samen met 

Theo Bosch altijd voor de volle 100% in.64 
65 Dat zal ook blijken in het nu volgende 

hoofdstuk, waarbij er een verschuiving 

plaatsvindt naar de binnenstedelijke 

stadsvernieuwingsopgaves. 
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H o o f d s t u k   2 
      Binnenstedelijke stadsvernieuwingsopgaves: 
      het bureau van Van Eyck & Bosch
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Dit tweede hoofdstuk focust zich op 

een geheel nieuwe periode in het leven 

van Van Eyck, de binnenstedelijke 

stadsvernieuwingsprojecten, waarbij 

hij een partnerschap met de toen nog 

relatief onbekende architect Theo 

Bosch aanging. Bij deze opdrachten 

was Van Eyck voornamelijk betrokken 

op stedenbouwkundig niveau en droeg 

hij zijn humanistische visie uit, maar 

kwamen de daadwerkelijke fysieke 

resultaten van Bosch.

In deze opgaves probeerden de 

twee architecten relaties tussen de 

mens en zijn omgeving en mensen 

onderling tot stand te brengen en kreeg 

het contextualisme voor het eerst vorm 

op grote schaal.

Figuur 4
Het bureau van Van Eyck en Bosch
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In 1965 kreeg de jonge architect Theo 

Bosch (1940-1994) de kans om zijn 

kwaliteiten te tonen op het bureau 

van Van Eyck als zijn eerste officiële 

medewerker. Tijdens deze vijf jaar 

durende periode had hij zich laten zien 

als een getalenteerd en doortastend 

medewerker, zo verklaart Strauven, 

die naast een grote technische 

bekwaamheid ook over het talent 

beschikte om Van Eycks stedelijke 

denken aan de dag te leggen. Bosch 

bleek als snel een goede aanvulling op 

Van Eyck te zijn. Het was dus niet geheel 

verwonderlijk dat hij na deze vijf jaar de 

eer kreeg toebedeeld om compagnon 

te worden van Van Eyck, een taak die 

hij vanaf 1971 tot 1982 zou uitvoeren, 

totdat de twee vanwege een nooit 

meer gelijmd conflict om de faculteit 

der Letteren van de Amsterdamse 

Universiteit uit elkaar gingen.66

Er waren wel vaker 

meningsverschillen, doordat Bosch 

en Van Eyck twee totaal verschillende 

persoonlijkheden waren. Van Eyck was 

naast een groot denker ook een eeuwige 

twijfelaar die eindeloos zijn ontwerpen 

veranderde, in elk gebouw naar 

perfectie streefde en van zijn projecten  

kunstwerken wilde maken. Bosch 

was, volgens Teunissen, pragmatisch, 

consistent, doelgericht productief en 

een man van weinig woorden, die 

in eerste instantie gebouwen wilde 

deze deel zijn gaan maken van zijn 

eigen aanpak als een ‘soort gefilterde 

laag in zijn eigen architectonisch 

vermogen’.69 Van Eyck leerde hem hoe 

nieuwe gebouwen de omgeving konden 

verrijken door respect te tonen voor 

het bestaande. En hoewel hij onder de 

indruk was van de toentertijd al bekende 

architect, bleef hij de nuchtere persoon 

die hij altijd al was, aldus Teunissen. 

Hij was een meester in het vertalen 

van de niet altijd even toegankelijke 

denkbeelden van Van Eyck naar zijn 

ontwerpen en wist vrijwel zonder enige 

moeite invulling te geven aan de door 

Van Eyck geformuleerde herwaardering 

van kleinschalige samenlevingsvormen, 

de ideeën die tijdens de Forum-periode 

waren ontstaan.70

Het was dan ook Bosch die het 

merendeel van de ontwerpen maakte 

voor deze binnenstedelijke projecten. 

Van Eyck was degene die vanwege 

zijn retorische vaardigheden (hij stond 

bekend om zijn ‘scherpe tong’) en 

bekende naam in de architectenwereld 

de opdrachten binnenhaalde, maar 

maken die goed functioneerden.67 

De praktijkgerichte ontwerpwijze van 

Bosch en de filosoferende aanpak 

van Van Eyck kwamen vermoedelijk 

ook voort uit hun jeugd. Bosch leefde 

in een arbeidersmilieu, terwijl Van 

Eyck in een cultureel gezin, met een 

dichter als vader, was opgegroeid. Die 

zogenaamde ‘dichterskant’ kwam zowel 

tot uiting in Van Eycks gebouwen als 

in zijn geschreven werk dat vaak erg 

poëtisch van karakter was.

De samenwerking tussen Van 

Eyck en Bosch leverde geen problemen 

op wat betreft het formuleren van de 

basisideeën; wat dat betreft waren ze 

erg gelijkgezind en konden ze zelfs 

als geestverwanten worden gezien. 

Bosch had echter wel grote moeite 

met de vrijheid in het ontwerpproces 

die Van Eyck zichzelf gaf en de twijfels 

en voortdurende veranderingen. Van 

Eyck had namelijk grote moeite om 

knopen door te hakken en kon het niet 

nalaten, ongeacht de fase waarin een 

project zich verkeerde, om keer op 

keer aanpassingen door te voeren. Hij 

had dan ook behoefte aan een sterke, 

stoere man naast zich, die hij vond in de 

krachtige persoon van Theo Bosch.68

Bosch nam op zijn beurt, vooral 

tijdens de jaren dat hij net werkzaam 

was op het bureau van Van Eyck, de 

nieuwe beelden en ideeën in zich op 

als een spons en verklaarde later dat 

2.1 T w e e   t e g e n p o l e n
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Bosch fungeerde als hoofdarchitect. 

Doordat hij veel praktijkkennis had 

van het bouwvak, opgedaan in 

zijn ambachtelijke jeugd en verder 

ontwikkeld door een technische 

opleiding, en door de Forumgedachtes 

die hem waren bijgebracht door Van 

Eyck en de docenten van de Academie 

van Bouwkunst, was hij een uitermate 

geschikt persoon om als architect te 

werken in de fijnmazige structuur van de 

oude binnensteden. Door de bewoners 

te betrekken bij het proces en het tonen 

van een onvermoeibare inzet, wist hij 

vrijwel altijd de strenge en dwingende 

overheidsregels te doorbreken 

en kon hij een architectonisch en 

stedenbouwkundig plan opstellen 

waarin niet alleen hijzelf maar ook de 

bewoners zich konden vinden.71 72 Het 

belangrijkste uitganspunt was om de 

woningen in het bestaande te laten 

opgaan; bouwen voor mensen en 

bouwen voor de stad was voor zowel 

Bosch als Van Eyck de essentie en 

voert in al hun projecten de boventoon.73

Het bureau van Van Eyck en Bosch werd 

dan ook voor diverse  stadsvernieuwings- 

projecten aangesteld, namelijk in de 

binnensteden van Zwolle, Dordrecht, 

de Jordaan en de Nieuwmarktbuurt. 

Deze ontwerpen hebben een grote 

doel een nieuwe stedelijkheid te creëren 

kwamen tot uiting in een subtiele 

vervlechting van openbare en private 

ruimtes, een intense stedelijkheid met 

een combinatie van wonen en werken en 

hoge dichtheden. Uiteindelijk is er in alle 

waarde in zowel architectonisch als 

stedenbouwkundig opzicht, en ze 

bevatten meer kwaliteiten dan veel 

andere stadsvernieuwingsprojecten die 

tijdens die periode het licht zagen. De in 

Forum gestelde uitganspunten met als 

2.2 G r o o t s c h a l i g e   c i t y v o r m i n g   v s   
k l e i n s c h a l i g  e   h e r w a a r d e r i n g   v a n   d e   s t a d   

Figuur 5
De verwoestingen in de Nieuwmarktbuurt door de metro en snelweg
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projecten een gevarieerd en stedelijk 

leefmilieu tot stand gekomen, waarbij de 

menselijke maat als uitgangspunt werd 

genomen, terwijl altijd de grootstedelijke 

allure voelbaar en zichtbaar bleef.74

Deze kwaliteiten zijn, zoals reeds 

gezegd, ook duidelijk zichtbaar in de 

grootschalige stadsvernieuwing in de 

Amsterdamse Nieuwmarktbuurt, de 

wijk die als aanleiding, uitganspunt 

en inspiratiebron dient voor deze 

scriptie. Deze wijk heeft alle kenmerken 

en uitgangspunten in zich die Van 

Eyck en Bosch van belang achten 

in de binnensteden en zijn hier, 

naar mijn mening, het duidelijkst 

zichtbaar van alle door hen ontworpen 

stadsvernieuwingsopgaves. Op deze 

centrumstedelijke locatie kregen Van 

Eyck en Bosch, na een hard bevochten 

strijd, de taak toebedeeld om een 

stedenbouwkundig plan te ontwerpen 

dat in een nieuwe invulling zou moeten 

voorzien na de verwoestingen van 

de grootschalige vernieuwingen, met 

een (nooit gerealiseerde) snelweg en 

ondergronds metronetwerk.

Maar wat had uiteindelijk geleid 

tot deze extreme vernieuwings- en 

herstelpoging? Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog was een groot deel van 

de woningen vernield of gesloopt,75 die 

nog steeds duidelijk zichtbaar waren als 

braakliggende kavels. Daarnaast had 

de verpaupering ernstig toegeslagen 

en dramatische vormen aangenomen.76 

Dit leidde uiteindelijk tot een radicale 

onder de Nieuwmarktbuurt. De bouw 

van de metrolijn was gepland met een 

totale minachting voor de middeleeuwse 

stadsstructuur en het dagelijkse leven.80 

Bewoners kwamen in opstand en 

rellen en kraakacties waren het gevolg. 

Doordat de sloopwerkzaamheden en 

de voortschrijdende modernisering 

zo duidelijk in beeld waren, was er 

grote bereidheid van de bewoners en 

betrokkenen om actie te voeren voor hun 

buurt.81 Op 24 maart 1975 was het verzet 

dan ook tot een hoogtepunt gekomen: de 

beruchte Nieuwmarktrellen braken uit. 

Deze moesten voorkomen dat de veelal 

historische panden in de wijk gesloopt 

zouden worden vanwege de aanleg van 

de metrolijn. De hevige gevechten die 

op straat uitbraken hadden veel weg van 

een ‘stadsguerrilla’.82

omslag in de stedenbouwkundige 

benadering. Gemeentebestuurders, 

stedenbouwkundigen en zakenmensen 

waren het er allemaal over eens dat de 

voorzichtige en traditionele ingrepen 

die zich in de jaren dertig hadden 

voorgedaan niet meer toereikend 

waren. Grootschalige infrastructuur, 

nieuwbouw en scheiding van functies 

gingen de boventoon voeren in het 

stedenbouwkundig debat. Het idee van 

de cityvorming had zijn intrede gedaan.77

Deze nieuwe denkbeelden 

kregen voor het eerst vorm in het in 

1953 opgestelde Wederopbouwplan 

Nieuwmarkt, waarin stond te 

lezen dat de oude buurt tussen de 

Zuiderkerk en de Kromme Waal 

bijna geheel zou verdwijnen voor 

grootschalige infrastructuur en nieuwe 

bedrijfsgebouwen. Het idee was om een 

nieuwe vierbaansweg van maar liefst 40 

meter breed aan te leggen tussen het 

Zuiderkerkplein en het Mr. Visserplein. 

Deze is er echter nooit gekomen, op 

5 januari 1972 gaf de gemeenteraad 

gehoor om de autoweg te schrappen. 

Dit kwam mede door de activiteiten van 

hardhandige krakers en idealistische 

monumentenbeschermers. Maar 

ondertussen waren al vele gebouwen 

gesloopt die plaats moesten maken 

voor nieuwbouw.78 79

Het kwaad was echter nog niet 

geschied. Er speelde in deze zelfde 

periode nog een cruciaal geschil, dit 

keer rond de aanleg van een metro 
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Het nobele streven en de 

onvermoeibare inzet van de 

actievoerders om de afbraak van de 

woningen tegen te houden hadden 

niet het beoogde resultaat. Toch waren 

de rellen niet voor niets geweest. De 

randen van de buurt zijn nagenoeg intact 

gebleven, alleen de bebouwing uit de 

jaren 30’ aan de Lastageweg is gesloopt 

en liet een verwoeste en troosteloze 

indruk achter; deze littekens zouden later 

opgevuld moeten worden met nieuwe 

bebouwing. De stadsvernieuwing met 

zijn grote sloopwerkzaamheden en 

verkeersdoorbraken had plaatsgemaakt 

voor een kleinschalige en zorgvuldige 

vernieuwing van de oude binnenstad. 

De plannen voor grootschalige sloop en 

nieuwbouw werden van tafel geveegd. 

In plaats hiervan kwam er overleg met 

buurtbewoners, met leuzen als ‘straat 

na straat’ en ‘behoud en herstel’. Er 

had een belangrijke en ingrijpende 

verandering plaatsgevonden in hoe er 

over de historische binnenstad werd 

gedacht.83

Deze radicale omslag was voor 

een zeer groot deel te danken aan de 

twee volhardende architecten Aldo 

van Eyck en Theo Bosch, die, na jaren 

van touwtrekken, uiteindelijk werden 

aangesteld om een herstelplan voor 

de Nieuwmarktbuurt te ontwerpen, 

waarbij ze ook de supervisie over de 

architectuur voerden. Hierbij kreeg Theo 

Bosch in 1974 de taak toebedeeld van 

coördinerend architect.84

stadsbeeld moesten worden opgevuld.86 
87 De twee architecten richtten zich op 

de kleinschalige herwaardering van de 

stad.88  “De huidige bebouwing is niet 

verder teruggedrongen dan absoluut 

noodzakelijk was voor de aanleg van 

de metrobuis. Bestaande gaten in 

bouwblokken zijn ingevuld en de nieuwe 

bebouwing is aangepast aan de schaal 

van de overig.” Aldus Van Eyck.89 

Dit was meteen ook een belangrijk 

uitganspunt voor Van Eyck en Bosch: ze 

probeerden de nieuwe bebouwing een 

relatie te laten aangaan met het oude.

Samen met de inwoners van de 

Nieuwmarktbuurt, die in actiecomités 

een harde en felle strijd voerden 

tegen de nieuwe plannen, maakte het 

architectenduo een stedenbouwkundig 

plan dat de eeuwenoude 

binnenstadsstructuur respecteerde. Ze 

weigerden het verzoek van de gemeente 

om woningen te ontwerpen volgens het 

plan van de Dienst Stadsontwikkeling. 

De plannen voor sloop en nieuwbouw 

werden van tafel geveegd.85 In plaats 

van grootschalige kantoorgebouwen 

werd er tot sociale woningbouw 

overgegaan, waarbij de gaten in het 
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In de Nieuwmarktbuurt en de andere 

complexe binnenstedelijke opgaves 

beschouwden Aldo van Eyck en 

Theo Bosch de stedelijke context 

van de oude stad als een belangrijk 

element in het ontwerpproces. In 

het bestaande, historisch gegroeide 

stedelijke weefsel gingen ze op zoek 

naar de kwaliteiten van de omgeving. 

Hierbij probeerden ze een manier te 

vinden om nieuwe plekken te creëren, 

waarbij ze niet alleen de kwaliteiten en 

Van Eyck kunnen daarom ook gezien 

worden als belangrijke pioniers in 

de naoorlogse stadsvernieuwing en 

karakteristieken van het oorspronkelijke 

stadsbeeld probeerden te behouden 

en te herstellen, maar ook het nieuwe, 

zonder het aan zelfstandigheid te 

laten inboeten, aanvullend te laten 

zijn op het bestaande. Ze probeerden 

dus de bestaande stadsstructuur te 

continueren, in plaats van deze te 

negeren; een visie die inging tegen de 

heersende praktijk van de cityvorming en 

destijds nog niet veel werd gehanteerd 

in de dichtbebouwde steden. Bosch en 

2.3 D e   c o n t e x t u e l e   b e n a d e r i n g 
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Figuur 6
Stadsvernieuwing in de Nieuwmarktbuurt
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Nederlandse volkshuisvestingspolitiek, 

doordat ze een herwaardering van het 

wonen in oude binnensteden bepleitten 

en de mens centraal stelden.90 91 92

In tegenstelling tot de aanhangers 

van de functionalistische moderne 

stedenbouw, die de traditionele 

historische stad als een achterhaald 

verleden beschouwden en via kaalslag 

de cityvorming zijn intrede wilden laten 

doen, benadrukte Van Eyck op zijn 

beurt de ruimtelijke betekenis van de 

oude binnenstad als een unieke en 

onvervangbare architectonische erfenis. 

Hij zag in de traditionele steden patronen 

van menselijke relaties en beschouwde 

deze als gebouwde uitdrukkingen van 

levensopvattingen.93 De historische 

context zou een belangrijke bijdrage 

leveren aan het versterken van de 

identiteit en het plaatsbesef.94 Zijn kritiek 

op de stadsvernieuwing met zijn massale 

sloopwerkzaamheden vatte Van Eyck 

samen onder het begrip ‘sociocide’ “.. 

de mensen (zijn) weliswaar in leven 

gebleven, maar verder is alles weg, alle 

betrekkingen tussen de mensen zijn weg 

en blijven er slechts trieste ontheemden 

over.”95

Van Eyck liet zich ten allen tijde 

positief uit over de historische stad 

en beschouwde deze als een unieke 

erfenis met grote architectonische en 

contextuele kwaliteit,96 in tegenstelling 

tot veel van de CIAM leden, die deze 

als een ‘irrationeel residu van voorbije 

samenlevingsvormen’ beschouwden 

associaties, en moest zowel fungeren 

als ‘donor’, de bron van energie voor 

de buitenwijken, als voor de reanimatie 

van de eigentijdse stedenbouw. In 

tegenstelling tot de ‘new towns’ en 

de doodse nieuwbouwwijken bleef de 

traditionele stad zijn levensvatbaarheid 

houden doordat het de plaats is waar 

de belangrijkste gebeurtenissen 

plaatsvinden. Hij zag de traditionele 

stedelijke plek als een alternatief voor de 

lege, functionalistische restruimten.101 
102

Van Eyck bepleitte een 

bloksgewijze vernieuwing van de buurt, 

gespreid door de tijd. Hij beschouwde 

de stadsvernieuwing als een ‘continu 

regeneratieproces’ en verklaarde dat de 

wijk zichzelf moest saneren en niet moest 

worden opgeslokt door ‘wezensvreemde 

elementen’. Daarnaast hield hij zich ook 

bezig met de architectuur en hoewel hij 

dit soms niet helemaal zijn smaak was, 

vond hij het belangrijker dat de ‘andere 

gedachte’ gestalte kreeg, dat vaak werd 

toegelicht in de toon van een manifest:103

“Wij geloven dat zowel ruimtelijk 

als inhoudelijk de bestaande oude 

stadskernen vandaag psychologisch 

onontbeerlijk zijn, ter wille van zichzelf, 

omdat zij er zijn met hun intense 

veelkleurigheid en beslotenheid, en 

omdat tot nu toe alle nieuwe wijken deze 

noodzakelijke kwaliteiten in het geheel 

niet bezitten, ook niet op hedendaagse 

wijze. Zij zijn star, leeg en steriel en 

daardoor onvoldoende leefbaar. Zolang 

dat vervangen moest worden door 

moderne en abstracte structuren.97 

Waar het Burgerweeshuis nog 

gekenmerkt werd door het abstracte 

geometrische configuratief ontwerpen 

met zijn rationele weefselstructuren, 

kwam er nu een contextuele benadering 

voor in de plaats. Van Eyck verklaarde 

dat een nieuw project geen aantasting 

voor de omgeving mocht betekenen, 

maar een nieuwe kwaliteit en positieve 

bijdrage aan het bestaande weefsel 

moest toevoegen. Hij zag de kracht 

van de traditionele stad in het geheel, 

niet in de individuele elementen.98 

Bosch was eveneens van mening dat 

gebouwen een meerwaarde moesten 

zijn voor de bestaande omgeving. 

Een omgeving die kan functioneren 

door de menselijke activiteiten die er 

plaatsvinden en wordt bepaald door 

structuur, schaal en maatverhoudingen. 

Zijn ontwerpen, zowel voor relatief 

kleine individuele gebouwen, grotere 

verkavelingspatronen en voor complexe 

binnenstedelijke situaties,  moesten zo 

goed mogelijk in de bestaande context 

passen.99

Hoewel Bosch zich als 

hoofdarchitect bezighield met de ideeën 

en uitvoering van de stadsvernieuwing 

van de wijk, 100 was het Van Eyck die 

optrad als promotor met zijn verhaal 

van de ‘stadskern als donor’. Het 

oude historische stadshart moest zo 

gaaf mogelijk bewaard blijven door 

het belang van zijn herinneringen en 
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zij dit zijn, zal de binnenstad als donor 

blijven fungeren. Haar taak als donor 

is echter vandaag te groot voor haar 

omvang. Het is daarom absoluut 

noodzakelijk niet alleen haar maat zo 

groot mogelijk te houden, maar ook te 

voorkomen, dat niet door het toevoegen 

van bepaalde kwanta juist die 

kwaliteiten, die haar door de steriliteit 

van de buitenwijken tot donor maken, 

vernietigd worden.”104

Uiteindelijk werd de nieuwbouw in 

de Nieuwmarktbuurt uitgevoerd in een 

architectuur die met eigentijdse middelen 

de eenheid in verscheidenheid van de 

traditionele stad laat zien. De moeilijkheid 

was echter dat de vernieuwing niet 

geleidelijk tot stand kwam, maar door 

één enkele bouwmaatschappij en in een 

relatief korte tijd werd uitgevoerd. Om 

toch verscheidenheid en uniformiteit 

te krijgen in het ontwerp kozen Van 

Eyck en Bosch ervoor om het project 

op te delen in blokken die door hen 

en enkele andere architecten, zoals 

Hagenbeek, Hooyschuur en Borkent, 

werden uitgevoerd.105 Het resultaat 

past zich qua kleinschaligheid goed 

in het oorspronkelijke stadsbeeld, 

maar zoals Theo Bosch ook zelf al 

aangaf: “Een tikje minder had ook 

wel gekund”, want veel bebouwing 

uit de stadsvernieuwingsperiode is 

nadrukkelijk aanwezig.106

De gebouwen die Van Eyck, maar 

voornamelijk Bosch, hebben ontworpen 

in de Nieuwmarktbuurt, hebben de 

wijk weer terug zijn aanzien gegeven. 

Oud vermengd met nieuw, hoewel qua 

architectuur niet in alle gevallen even 

inpassend, maar wel altijd met respect 

voor elkaar. 
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Figuur 7
Nieuwmarktbuurt - Sint Antoniesbreestraat
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In deze eerste twee hoofdstukken 

hebben we kunnen zien welke 

uitganspunten ten grondslag liggen 

aan de visie van Van Eyck en Bosch. 

De twee architecten streefden naar 

een architectuur waarbij ze de mens 

als uitganspunt namen en ze de relatie 

tussen mensen met hun omgeving en 

met elkaar probeerden te hervormen. 

Hun doel was om een milieu te creëren 

waarbij de bewoner en/of gebuiker 

centraal kwam te staan: communicatie, 

participatie en menselijke maat moesten 

de boventoon voeren in de architectuur. 

Van Eycks kritiek uitte zich voornamelijk 

op de analytisch-functionalistische 

architectuur van het modernisme dat 

door CIAM werd uitgedragen, dat in zijn 

ogen zou leiden tot een vervreemding 

van de mens van zijn leefomgeving.  

Het doel was geenszins om de visie van 

CIAM volledig te verwerpen, maar hij 

trachtte deze wel te hervormen.

Er diende niet in functies gedacht 

te worden, maar in relaties die het 

menselijk leven mogelijk maakten. 

In hun humanistische visie op de 

architectuur stelden Van Eyck en Bosch 

de mens en zijn behoeften, verlangens 

en het door van Eyck geïntroduceerde 

‘gemoed’ centraal. Ze begrepen dat 

er een belangrijke rol was weggelegd 

voor de mens, zowel als individu en 

gemeenschap, bij het ontstaan van 

een leefbare omgeving.107 Bewoners 

en bezoekers moesten zich bovenal 

prettig voelen in hun gebouwen, die 

zowel gericht waren op het gebruik als 

de beleving.108 Van Eyck bleef geloven 

in het menselijk potentieel en hoopte op 

een betere wereld; perspectieven waar 

veel architecten en critici destijds niet 

meer in geloofden.109 

Vanaf de jaren zeventig, toen 

Bosch compagnon van Van Eyck 

werd, kreeg de contextuele benadering 

steeds meer vorm. In complexe 

binnenstedelijke opgaves, zoals in 

Zwolle, Dordrecht, de Jordaan en de 

Nieuwmartkbuurt, beschouwden de 

twee de historische stad als een unieke 

erfenis met grote architectonische en 

contextuele kwaliteit. In de projecten 

probeerden ze de bestaande 

stadsstructuur te continueren, in plaats 

van deze te negeren, en oud en nieuw 

een relatie met elkaar te laten aangaan: 

een visie die inging tegen de heersende 

praktijk van de cityvorming.

Concluderend en samenvattend 

kan dus gesteld worden dat het doel van 

Aldo van Eyck en Theo Bosch was om 

relaties te creëren en stimuleren in de 

(gebouwde) omgeving, tussen de mens 

en zijn omgeving en tussen mensen 

onderling om tot meer verbondenheid 

te komen. In het volgende hoofdstuk 

wordt de vraag beantwoord hoe ze 

deze relaties vorm wilden geven in hun 

ontwerpen en hoe hun gedachtegoed 

zodoende een architectonische vertaling 

kreeg.
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en de stad ons: Wat het mediatieperspectief kan betekenen voor de 
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teit Twente. p. 9, 13, 28, 30.
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  109. Lefaivre, L. & Tzonis, A. (1999). Aldo van Eyck, Hu-
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H o o f d s t u k   3 

       Fysieke vertaling gedachtegoed   
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In dit derde hoofdstuk zal worden 

gekeken hoe het gedachtegoed van Van 

Eyck en Bosch een fysieke vertaling 

kreeg in hun ontwerpen. In de volgende 

drie paragrafen wordt uiteengezet op 

welke manier relaties en zodoende 

binding tot stand kon worden gebracht 

in de woonomgeving door middel van 

hun architectuur. Hierbij zal ik niet al hun 

werken bespreken, dat voert te ver, maar 

zal ik enkele van hun meest bekende 

en karakteristieke gebouwen met een 

woon- of verblijfsfunctie aanhalen waarin 

de gedachten en ideeën fysiek vorm 

kregen. Dit zijn het eerder aangehaalde 

Burgerweeshuis, het Hubertushuis 

en enkele stadsvernieuwingswerken 

met hierbij de focus op het Pentagon. 

Hierbij zal ik niet alleen kijken waar de 

kwaliteiten liggen, maar zal ik ze ook 

analyseren in het gebruik, en kijken 

waar men in de toekomst mogelijk nog 

lering uit kan halen.

Figuur 8
Burgerweeshuis
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In de architectuur van Van Eyck en 

Bosch werd gezocht naar een manier 

om oud en nieuw een relatie met elkaar 

te laten aangaan en in te haken op de 

bestaande stad. Naast een zorgvuldige 

stedenbouwkundige inpassing van 

het bouwvolume in deze (historische) 

stad, waarbij de bestaande structuur 

en rooilijnen gerespecteerd en 

aangehouden werden, werd er ook in 

de beeldtaal aansluiting gezocht met de 

context. 

Aansluiten op omgeving
Van Eyck en Bosch zochten in de 

binnenstedelijke opgaves dus naar een 

manier om hun gebouwen in te passen 

in het oorspronkelijke historische 

stratenpatroon van de binnensteden 

en probeerden de bestaande rooilijnen 

te handhaven, waardoor de oude 

sfeer behouden bleef110 Zo ook in het 

stadsvernieuwingsblok ‘Pentagon’ in 

de Nieuwmarktbuurt. Geplaatst aan het 

begin van de straat wendt het zich met 

zijn onregelmatige vorm in vijf richtingen 

om de omliggende stedelijke ruimten 

beter te begrenzen: de op deze straat 

licht afbuigende Sint Antoniesbreestraat 

zelf, de hoek van de Raamgracht 

en de Zwanenburgwal, de nauwe 

Moddermolenstraat en het pleintje bij de 

Zuiderkerk.111 Hieruit blijkt hoe Van Eyck 

en Bosch hun architectonische vorm 

wilden aanpassen aan de bestaande 

worden voornamelijk gekenmerkt door 

een robuuste architectuur, bestaande 

uit baksteen of kalkzandsteen, die 

voortkomt uit de omgeving. De gevels 

worden gekarakteriseerd door een 

geabstraheerd historisme, waardoor, 

in tegenstelling tot het Pentagon, veel 

meer een relatie wordt aangegaan 

met de omringende binnenstedelijke 

robuuste bakstenen panden.112

Bij het Pentagon komen de vorm 

en materialisatie niet zozeer voort uit 

de omgeving, wat dus bij het merendeel 

van de stadsvernieuwingsontwerpen 

die van de hand van Van Eyck en 

Bosch kwamen wel het geval was, maar 

vloeien deze voort uit het ruimtelijk 

woningontwerp.113 Het vertoont in 

verschijningsvorm veel overeenkomsten 

met het Amsterdamse Hubertushuis, 

waar Bosch destijds ook een bijdrage 

aan het ontwerp heeft geleverd. Beide 

gebouwen hebben een transparante 

gevel die veel lichtinval genereert 

en een structuur van slanke prefab 

betonelementen waardoor geleding en 

parcellering wordt aangebracht.114 115 

stedelijke omgeving.

Ook de al eerder genoemde 

speelplaatsen waren een voorbeeld hoe 

Van Eyck omging met de bestaande stad 

en op het eerste gezicht nietszeggende, 

lege en overgeschoten plekken wist om 

te toveren tot goedwerkende openbare 

ruimtes. Hierbij benutte hij de reeds 

aanwezige gebouwen om de plekken 

te articuleren en een duidelijke vorm te 

geven. 

Inhaken op bebouwing
Hoewel voor Van Eyck de uiterlijke 

verschijningsvorm in eerste instantie een 

uitdrukking moest zijn van het interieur, 

waarbij binnen en buiten met elkaar in 

evenwicht waren, kreeg de uiterlijke 

connectie tussen de bestaande en de 

nieuwe bebouwing ook een belangrijke 

plaats in het ontwerpproces. Met een 

moderne en eigentijdse vormgeving, 

gaven Van Eyck en Bosch het in vele 

gevallen verwoeste stadsbeeld van de 

binnensteden opnieuw kleur en karakter. 

Misschien is sommige gevallen wel iets 

te veel.

Kijk maar naar het Pentagon. 

Het vormt veruit het bekendste en 

grootste werk van het bureau van Van 

Eyck en Bosch in de Nieuwmarktbuurt, 

maar is qua architectuur ook de meest 

afwijkende als je het met de andere acht 

woongebouwen vergelijkt die in deze wijk 

door het tweetal zijn ontworpen. Deze 

2.1 R e l a t i e s   i n   ( g e b o u w d e )   o m g e v i n g
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Het zijn gebouwen waar in- en exterieur, 

binnen en buiten, aansluiting bij elkaar 

vinden en een dialoog met elkaar 

aangaan. Van Eyck vond, zoals reeds 

gezegd, het interieur dan ook in principe 

belangrijker dan het exterieur, hoewel dit 

wel altijd zorgvuldig werd uitgedacht en 

ontworpen. De buitenkant was vaak een 

uiting van wat zich aan de binnenkant 

afspeelde en werd daarom bewust 

ingehouden en sober gehouden. Enkel 

met kleur(accenten) werd uitdrukking en 

expressie gegeven aan de gevel.116

In het stadsvernieuwingsproject in 

Zwolle, dat in 1976 voltooid werd, sloten 

de dichtheid, het kleinschalige karakter 

en de bouwstijl, net als bij het merendeel 

van de panden in de Nieuwmarktbuurt, 

aan bij het historische beeld van de wijk. 

Het toonde respect voor de sociale, 

historische en stedenbouwkundige 

manier in in de oorspronkelijke structuur 

en het kleinschalige gevelbeeld van de 

bestaande straat, zonder historiserend 

te zijn, en kan door de architectonische, 

bouwkundige en ruimtelijke kwaliteiten, 

gezien worden als een van de meest 

geslaagde stadsvernieuwingsprojecten 

in de Jordaan.119 120

In de praktijk
De respectvolle manier waarop Van 

Eyck en Bosch met de bestaande stad 

omgingen heeft veel waardering geoogst, 

net als de kwalitatief hoogwaardige 

architectonische verschijningsvorm die 

op een eigentijdse manier wonderwel in 

het historische stadsbeeld past. 

De speelplaatsen die Van Eyck in 

Amsterdam ontwierp tijdens zijn periode 

bij Publieke Werken lieten zien dat hij 

in staat was om lege, nietszeggende 

structuur, aldus Teunissen.117 Toch 

kon Van Eyck zich niet helemaal 

vinden in Bosch zijn architectonische 

uitwerking, omdat het naar zijn mening 

te veel de traditionele kant op ging in 

de gevelarchitectuur. Over het project 

‘De Boogjes’ in Dordrecht (realisatie in 

1982) was Van Eyck wel onverminderd 

positief. Hij gaf aan dat Bosch hier de 

“historiserende trekjes uit zijn werk had 

verbannen en tot een gerijpte eigen 

stijl was gekomen, met een feilloos 

gevoel voor het architectonisch detail.” 

Hier is eveneens een gevarieerd en 

levendig gevelbeeld tot stand gekomen, 

met een combinatie van platte en 

gebogen kappen, dat zich enerzijds 

inpast in de wijk maar ook een eigen 

herkenbare signatuur heeft.118 Het 

stadsvernieuwingsproject in de Jordaan 

(1977) past zich op een gelijkaardige 

Figuur 9
Stadsvernieuwing door het bureau van Van Eyck en Bosch: v.l.n.r.Pentagon in Nieuwmarktbuurt, Zwolle, Dordrecht, Jordaan
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restruimtes te veranderen in 

goedwerkende speelruimtes voor 

kinderen. En hoewel de speelplaatsen 

zowel in kwalitatief als in kwantitatief 

opzicht van onschatbare waarde 

zijn geweest voor Amsterdam én 

daarbuiten, waar de speeltoestellen ook 

veelvuldig werden gebruikt, zijn er nog 

maar enkele bewaard gebleven. Vanaf 

de jaren zeventig is er erg onzorgvuldig 

omgesprongen met de ontwerpen; er 

werd geen onderhoud aan gepleegd, 

ze hadden te lijden onder oudere jeugd 

die de plekken als hangplek gebruikten 

en deze vervuilden of zelfs vernielden. 

Het gebrek aan onderhoud en het 

toenemende vandalisme leidden er 

uiteindelijk toe dat vele speelplaatsen 

werden aangepast, bijvoorbeeld door 

het plaatsen van de niet-abstracte 

wipkippen die de visie van Van Eyck 

en de manier waarop Van Eyck en 

Bosch hun gebouwen vormgaven om 

bewoners weer aansluiting te laten 

vinden met hun omgeving, was van 

aanzienlijk belang voor het tweetal en 

zal in de volgende paragraaf worden 

besproken.

verloochenden, en leidde helaas in 

vele gevallen zelfs tot de sloop van de 

speelplekken.121 122

Ook over de verschijningsvorm 

zijn er soms minder positieve geluiden 

te horen. Het Hubertushuis, en ook 

het Pentagon, roepen vaak gemengde 

gevoelens op door de materialisatie 

en het kleurgebruik. Sommigen 

beschouwen het als geslaagde werken, 

anderen weten deze poging van Bosch 

en Van Eyck minder te waarderen en 

vinden het totaal niet passen in het 

historische stadsbeeld. Toch is men over 

het algemeen onverdeeld enthousiast 

over de inpassing van hun architectuur 

in de bestaande stad.

Niet alleen de relaties in de 

gebouwde omgeving waren dus van 

grote significantie, ook de verhouding 

tussen ‘mens en (gebouwde) omgeving’ 
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Als reactie op de grootschalige 

massawoningbouw werd door Van Eyck 

en Bosch gestreefd naar een ‘menselijke 

maat’ en werd ‘kleinschaligheid’ de 

lijfspreuk. Een humanistische, aan het 

individu en zijn omgeving aangepaste 

en meer herbergzame architectuur 

en stedenbouw.123 Er ontstond een 

herwaardering voor de plek en het 

tweetal probeerde de bewoners weer 

in contact te laten komen met hun 

leefomgeving, door de woningen 

bijvoorbeeld direct aan te laten sluiten 

op de openbare ruimtes.124 Zoals reeds 

besproken in de vorige paragraaf was 

dit publieke domein van belang voor de 

sociale dimensie, maar dus ook voor 

de aansluiting van mens met ‘moeder 

natuur’. 

Menselijke maat
Die ‘menselijke maat’, oftewel gebouwen 

die op de mens waren gebaseerd 

en waarmee men gemakkelijk een 

aansluiting kon vinden en een binding 

kon aangaan, waren een verademing 

in het stadsbeeld dat steeds meer 

de kant op ging van grootschalige 

bouwwerken.125 Het merendeel van hun 

ontwerpen laat zich dan ook omschrijven 

als ‘configuratieve’ werken, grotere 

complexen die waren ontleed in kleinere 

eenheden. Door deze aaneenschakeling 

van kleine, vrijwel identieke ruimten en 

volumes worden grotere configuraties 

Andersom moest de stad voor Van 

Eyck ook een groot gebouw zijn.132 133 
134 Het Burgerweeshuis bestaat niet uit 

een hiërarchische ordening van functies 

binnen een statisch symmetrische 

opbouw met een centrale as, maar 

uit vele van elkaar verschuivende 

bouwlichamen.135 136 Van Eyck vatte 

dit principe van zijn eigen vorm, dat 

als voorbeeld zou kunnen dienen voor 

de naoorlogse volkswoningbouw en 

synoniem staat met het Burgerweeshuis, 

samen als dat van ‘de georganiseerde 

kashba’, een helder labyrint met 

een grote, doordachte vorm die zich 

consequent voortzet tot in de kleinste 

hoeken, zonder saai of voorspelbaar te 

worden.137 138

Naast het Burgerweeshuis, waar 

het ‘kleine element’ voornamelijk is 

waar te nemen in het ‘horizontale vlak’, 

zijn er ook diverse (stadsvernieuwings)

werken waarbij die kleinschaligheid 

zich manifesteert in de gevel, tot uiting 

komend in een bouwvolume dat is 

opgebouwd uit kleinere eenheden, 

waarbij werd gestreefd naar een 

architectuur met een levendige en 

afwisselende vorm. Die ‘verlevendiging’ 

in de gevels (soms ook wel meer als 

‘verbrokkeling’ omschreven) komt tot 

uiting in de verschillende bouwhoogtes, 

uitkragingen, insnijdingen, trappen 

en de vele erkers en balkons.139 140 

Bosch trachtte, kijkend naar de schaal 

samengesteld. Hierbij werd rekening 

gehouden met de menselijke maat en 

de beleving van de gebruikers. Deze 

zogenaamde configuratieve discipline 

komt in het Burgerweeshuis voor het 

eerst naar voren, en zou een kenmerk 

blijven dat gedurende heel de carrière 

een belangrijke positie zou innemen 

en karakteriserend voor het werk van 

Van Eyck en Bosch zou blijven.126 127 128 

Het kleine element maakt onderdeel uit 

van het grote geheel en elk ‘groot’ en 

mogelijk monumentaal complex kan op 

deze manier ‘klein’ worden gemaakt. 129 
130

De configuraties hebben tot doel 

om een menselijke gestalte en een 

eigentijdse stedelijkheid te scheppen.131 

In het Burgerweeshuis probeerde 

Van Eyck te beantwoorden aan de 

behoeften van de mens, onder het 

motto ‘Een kleine wereld in een grote, 

een grote wereld in een kleine, een huis 

als een stad, een stad als een huis, een 

thuis voor kinderen’. Zijn visie van de 

verweven stad, die hij hier in het klein 

wilde vormgeven, komt hier duidelijk 

naar voren. Hij probeerde architectuur 

en stedenbouw te verenigen, en niet uit 

elkaar te halen zoals de functionalisten 

deden. Door het toepassen van de al 

eerder besproken tweelingfenomenen 

probeerde hij dynamiek binnen een 

geordende structuur te creëren, 

waarbij een gebouw als stad ontstaat. 

2.2 R e l a t i e s   t u s s e n   d e   m e n s   z i j n   o m g e v i n g
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van de stad, het kleine niet verloren te 

laten gaan in het grotere geheel. Door 

middel van het schakelen, herhalen en 

af en toe variëren van verschillende 

woningtypes werd en gestreefd naar 

eenheid in verscheidenheid, waarbij 

werd geprobeerd om monotonie te 

vermijden.141

Interieur
Als voorvechter van een humane 

architectuur besteedde Van Eyck veel 

met hun woning.143

Zo ook  in het Burgerweeshuis. 

De inrichting is volledig gericht en 

toegespitst op het kind; over alles is 

nagedacht en alle ruimtes, inclusief de 

vloeren, wanden, verlichting, kleuren 

enz., zijn tot in detail ontworpen. Dit 

zie je terug bij alle gebouwen van Van 

Eyck: hij had een ontzettend goed 

oog voor detail. Van Eyck wilde van 

aandacht aan de ruimtelijke indeling 

en vormgeving van het interieur, want 

dat was voor hem feitelijk de ruimte 

die door de mens het meeste werd 

gebruikt. Van Eyck werd dan ook vaak 

bestempeld als ‘plattegrond-architect’, 

die via weldoordachte en tot in detail 

uitgewerkte ruimtes de menselijke 

beleving wilde stimuleren.142 Van Eyck 

wilde dan ook met vrijwel elk gebouw 

een ‘thuisgevoel’ waarborgen en de 

bewoners weer binding te laten voelen 
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Figuur 10
Interieur Burgerweeshuis
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elk gebouw een modern kunstwerk 

maken en streefde in elke gebouw naar 

schoonheid, tot uiting komend in een 

kleurrijk karakter en mooie, afgewerkte 

details die op elk niveau zijn waar te 

nemen.144 Deze toepassing van kleur 

vormde voor van Eyck de manier om 

‘blijmoedige’ gebouwen te maken.145 Hij 

zag die blijmoedigheid als voorwaarde 

voor een goed gebouw en beval 

deze aan als een nieuw doel voor de 

architectuur. Voor hem was een gebouw 

alleen goed als het mogelijkheden biedt 

tot welbevinden.146

In de praktijk
Het Burgerweeshuis heeft dan ook 

veel bewondering geoogst en het 

volgens velen een mijlpaal vormt in 

de architectuurgeschiedenis, is er 

ook veel kritiek op geweest. In het 

Burgerweeshuis van Van Eyck kreeg het 

interieur alle aandacht, misschien wel té 

veel, waardoor de ruimtes te specifiek 

werden. Zo liet de vorm vrijwel geen 

ideeën over weeshuizen in de jaren ’70 

voldeed het gebouw niet meer aan de 

nieuwe standaard. Men is er in de jaren 

’80 nog wel in geslaagd het gebouw een 

nieuwe eigenaar te geven, namelijk het 

Berlage instituut, maar inmiddels staat 

het pand opnieuw leeg en verkeert het 

in slechte staat.148 Dit is ook het geval 

bij het kleurrijke Hubertushuis, waarbij 

de oorspronkelijke functie eveneens uit 

het gebouw verdwenen is, en de nieuwe 

gebruikers de ideeën van Van Eyck 

minder zullen weten te waarderen.149 Dit 

vormde helaas een probleem voor veel 

van Van Eycks gebouwen, doordat ze 

een specifieke doelgroep huisvestten, 

en zo ver waren door ontworpen dat het 

moeilijk en soms zelfs bijna onmogelijk 

wordt om er een nieuwe functie voor 

te vinden. Toch was Van Eyck bewust 

tegen enige mate van flexibiliteit. Hij 

verklaarde zelfs dat het zou leiden tot 

‘een handschoen die niemand staat 

omdat hij allen past’.150

De binnenkant van het 

ruimte voor improvisatie en was deze 

te dwingend in de plaatsbepaling van 

activiteiten, aldus Oosterbaan en Van 

Uitert. Men was niet altijd te spreken 

over de manier waarop Van Eyck het 

gedrag van kinderen en hun begeleiders 

wilde vormgeven. Daarnaast was de 

situering, ver weg van de ‘bewoonde 

wereld’ en voortkomend uit zijn idee over 

‘een gebouw als stad’, geen succes.147

Het Burgerweeshuis is een 

duidelijk voorbeeld van een gebouw van 

Van Eyck dat te veel is afgestemd op de 

beoogde doelgroep. Wanneer in de loop 

van de tijd de oorspronkelijke functie 

verdwijnt, is het lastig het gebouw 

een nieuwe bestemming te geven en 

leegstand te vermijden. Dat was ook 

hier het geval. Doordat het ontwerp zo 

was toegespitst op kinderen, en ook nog 

eens werd onderverdeeld in afdelingen 

voor verschillende leeftijdscategorieën, 

waren de inrichting en indeling 

moeilijk te gebruiken voor een andere 

toepassing. Door de veranderende 

Figuur 11
Exterieur Burgerweeshuis
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Burgerweeshuis was dus te ver 

ontworpen maar de buitenkant was juist 

vrij nietszeggend en had een te generieke 

verschijningsvorm. Het kon immers 

om elk type gebouw gaan, en had niet 

duidelijk de architectuur van een woon- 

of verblijfsgebouw. Het is niet voor niets 

dat de beelden van het Burgerweeshuis 

die in architectuurbladen en wereldwijd 

op foto’s verschijnen, van bovenaf 

zijn genomen en de kwaliteiten in de 

ruimtelijke structuur en organisatie 

laten zien, en niet vanaf de straat vanuit 

het oogpunt van de gebruiker.151 Wat 

dat betreft had Van Eyck misschien in 

sommige gevallen iets meer aandacht 

moeten besteden aan hoe een gebouw 

aan de buitenkant werd beleefd en 

de manier waarop bewoners hier 

aansluiting mee konden krijgen. 

Eveneens de voor van Eyck en 

Bosch zo kenmerkende ‘configuratieve 

archiectuur’ kon niet altijd op even veel 

bewondering rekenen. Ook Mariette 

Haveman, hoofdredacteur van het 

tijdschrift Kunstschrift, maakt haar kritiek 

kenbaar: “Vooral het probleem van 

schaal vormt een afdoende domper op 

elke originaliteit, op elk mensvriendelijk 

initiatief: één huis met een halfronde 

gevel kan aardig zijn, tien op een rij 

zijn dat al aanmerkelijk minder.” De 

gebouwen in de buurt kregen dan ook, 

terecht of onterecht, door velen het 

etiket ‘nieuwe truttigheid’ opgeplakt.152

wat gestimuleerd zou kunnen worden 

door een multifunctioneel ruimtegebruik 

en onoverzichtelijkheid. Deze 

onoverzichtelijkheid manifesteert zich 

vaak in een labyrintische structuur 

waar je gemakkelijk ‘verdwaalt’; 

uiteindelijk zou dit weer moeten leiden 

tot (ongedwongen) ontmoetingen.158   

Om in het Burgerweeshuis een 

sociale samenhang tussen de kinderen 

te bewerkstelligen was er eveneens 

In de ontwerpen van Van Eyck en Bosch 

kwam het idee van de ‘gemeenschap’ 

weer centraal te staan153 en werd 

anonimiteit ingewisseld voor sociaal 

contact.154 Indien mogelijk, probeerden 

ze dan ook altijd een of meerdere 

collectieve ruimtes toe te voegen aan een 

gebouw, bouwblok of stedenbouwkundig 

weefsel. Hiermee werden het individuele 

en het collectieve verzoend en bleef 

enerzijds de individualiteit gewaarborgd 

en werden anderzijds mogelijkheden 

tot collectiviteit gestimuleerd, met als 

belangrijkste doel contacten en relaties 

tussen bewoners en bezoekers te 

stimuleren.

Ontmoetingsruimtes
Deze humanistische visie zien we ook 

duidelijk terug in het Burgerweeshuis 

(1960), een ‘stad in het klein’, waar 

sprake is van kleine en grote (overdekte) 

ruimten, afgewisseld met patio’s en 

binnenhoven.155 156 In het gebouw zijn 

binnen en buiten in evenwicht en is er 

een balans tussen grote open ruimtes 

en kleinere, meer intieme vertrekken.157 

Het Burgerweeshuis laat zich dan ook  

kenmerken door het ‘structuralisme’ 

of het configuratieve ontwerpen’, 

waarbij grote gebouwencomplexen 

zijn opgebouwd uit kleinere eenheden. 

Het doel bij deze configuratieve 

discipline was om ‘ruimte te geven’ 

aan sociale contacten en structuren, 

2.3 R e l a t i e s   t u s s e n   m e n s e n   o n d e r l i n g
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een belangrijke rol weggelegd voor 

gemeenschappelijke ruimtes. Van 

Eyck besteedde veel aandacht aan de 

verblijfsruimten voor de 125 kinderen 

die hier woonachtig waren en maakte 

er gezellige, grote huiskamers van.159 

Naast deze huiskamers, die waren 

opgedeeld per leeftijdsgroep, werden 

er ook enkele gemeenschappelijke 

ruimten aan het plan toegevoegd, 

zoals een gymnastiekzaal en een 

feestzaal.160 Een grote overdekte hal 

diende tevens als ontmoetingsruimte. 

Vanuit deze centrale hal kon je via 

verschillende binnenstraatjes naar de 

verblijfseenheden toe.161 Van Eyck 

hechtte dan ook veel belang aan de 

relatie individu-gemeenschap, een 

verhouding die steeds weer terugkeert 

in zijn gebouwde werken.162

In de stadsvernieuwingsopgaves 

werd de uitwerking van dit sociale 

thema voornamelijk gekenmerkt 

door gesloten bouwblokken met 

toegankelijke binnenterreinen.163 Dit 

kleinschalige gemeenschapsideaal 

was echter niet geheel nieuw; het 

was namelijk al eerder te zien bij de 

wijkgedachte in de jaren ’50, waarbij 

wijken idealiter als zelfvoorzienende 

kleinschalige gemeenschappen 

zouden moeten worden beschouwd. 

Dit sociale idee was echter geen 

lang leven beschoren. Hoewel er 

bijvoorbeeld in steden als Rotterdam 

diverse wijkraden tot stand kwamen, 

ging de wijkgedachte halverwege de 

Het toe-eigenen van deze semi-

openbare binnenhoven, bijvoorbeeld 

zichtbaar in het in 1983 voltooide 

vijfhoekige woongebouw ‘Pentagon’, 

gesitueerd is in de Nieuwmarktbuurt, 

was een voor die tijd nog vrij nieuw 

fenomeen. Bij het Pentagon werd 

gekozen om de meeste woningen 

aan de binnenkant van het complex te 

ontsluiten via portieken en galerijen, 

wat zorgde voor een intensief gebruik 

van het binnenterrein en een bijdrage 

leverde aan de levendigheid en 

ontmoetingen tussen de bewoners.167 

Dergelijke binnenterreinen werden 

gekenmerkt als collectieve en lichte 

plekken die bestemd waren voor 

de bewoners van de aanliggende 

panden.168 169 Het vormde een van 

de belangrijkste uitganspunten in de 

binnenstedelijke opgaves en zou een 

aanpak blijken die ze in vele projecten 

zouden toepassen.170

De straat
Ook (bestaande) straten namen 

een belangrijke rol in bij de 

stadsvernieuwingsontwerpen van Van 

Eyck en Bosch en kregen de functie van 

verblijfsgebied.171 Die karakteristieke, 

levendige en vaak smalle straten 

benutten ze ten volle, door aan de 

straatzijde open (winkel)galerijen of 

woningen te situeren die straat en 

gebouw verbonden.172 Bij de integratie 

van bedrijvigheid in de plint werd vrijwel 

altijd gekozen voor een grote mate 

jaren vijftig alweer ten onder, mede 

doordat het idee niet strookte met de 

destijds heersende stedenbouwkundige 

uitgangspunten als grootschaligheid en 

functiescheiding. Het luidde de periode 

in van ‘Het Nieuwe Bouwen’, waarbij 

het stedenbouwkundige idee van ‘licht, 

lucht en ruimte’ voornamelijk tot uiting 

kwam in grootschalige en eenvormige 

bouwblokken. Er was echter al 

redelijk snel een omslag te zien in het 

naoorlogse denken: men kreeg in de 

gaten dat bewoners meer verlangden 

naar een klein schaalniveau en wijken 

met een duidelijke gemeenschapszin. 

Deze idealen kregen steeds meer vorm 

in de stadsvernieuwingsperiode van de 

jaren ’70 en ’80.164

  Zo ook in de Nieuwmarktbuurt, 

waarbij Bosch en Van Eyck in de 

fijnmazige structuur probeerden om 

een verfijnde verstrengeling van 

openbaar domein, stedelijk wonen en 

collectieve binnenterreinen vorm te 

geven, met behoud van de bestaande 

kwaliteiten.165 De handhaving van deze 

binnenstedelijke structuur vormde de 

basis voor hun stedenbouwkundige 

plannen en zou de sociale interactie 

moeten bevorderen. De ontwerpen 

tonen een grote differentiatie aan 

ruimtes, zoals druk stedelijk gebied 

van de winkelstraten, rustig openbaar 

gebied in de vorm van buurtpleintjes, 

collectieve domeinen in de vorm van 

(opgetilde) binnenterreinen en de 

private sfeer van de woning.166
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van transparantie en openheid, wat 

zorgde voor een uitnodigend karakter 

en een bijdrage leverde aan een 

levendige straat.173 Door het creëren 

van dergelijke ontmoetingsplekken 

en het inbrengen van informele 

voetgangersroutes, trachtten Bosch en 

Van Eyck een gemeenschapsgevoel in 

de wijk te scheppen en de band tussen 

de bewoners te versterken.174

Het ‘tussen’
Dit deden ze ook door het toepassen van 

overgangsruimtes tussen gebieden met 

verschillende karakters, bijvoorbeeld 

tussen open en gesloten gebieden of 

tussen ruimtes met een privé en meer 

collectief karakter; een uitwerking van 

het voor Van Eyck kenmerkende en veel 

toegepaste begrip ‘tweelingfenomenen’. 

Bij tweelingfenomenen gaat het om 

complementaire tegendelen, zoals open-

gesloten, eenheid-verscheidenheid en 

binnen-buiten, die verenigd worden, 

zodat ze volledig tot hun recht komen 

en waarbij hun identiteit ten volle wordt 

benadrukt. De tegendelen heffen elkaar 

niet op, maar blijven herkenbaar en 

versterken elkaar door hun onderlinge 

contrast.175

Het idee van dit ‘tussen’, of 

meer bekend in zijn Engelse vorm 

‘the inbetween’, komt voort uit deze 

‘tweelingfenomenen’. Het ‘tussen’ 

vormt het moment waarop de 

ontmoeting tussen twee polariteiten 

vorm krijgt, de concrete vorm van 

door de Forumgedachte die door Van 

Eyck werd uitgedragen. Hij gaf aan dat 

de overgang tussen binnen en buiten, 

gebouw en stad niet al te letterlijk mag 

zijn en dat er een overgang gecreëerd 

dient te worden tussen openbaar en 

privé,183 een dubbelzinnig gebied waarbij 

de relatie tussen twee van karakter 

verschillende gebieden,176 en krijgt zo 

de functie van een ‘substantiële plaats 

waarbij de tegengestelde krachten 

elkaar activeren’.177 Het ‘tussen’ kan 

dus worden gezien als middel om 

relaties tussen mensen tot stand te 

brengen.178 Het dient, in de vorm 

van een architectonische ruimte of 

moment waarbij verschillende ruimtes 

samenkomen, als mediatiefiguur tussen 

ruimtes, sferen en andere eenheden, 

en moet plaats bieden aan activiteiten, 

wensen en behoeften van de mens.179 

Door het benadrukken van deze relaties 

en de verhouding tussen activiteiten 

en de gebouwde vorm, kregen alle 

ruimtes een meervoudige betekenis 

van plekken voor activiteiten. Het moest 

mensen uitnodigen om alle hoeken te 

gebruiken voor hun activiteiten.180 Voor 

Van Eyck vormden ingangspartijen 

dan ook belangrijke knooppunten in 

zijn theorie. Bij de ingang bevindt zich 

de drempel tussen buiten en binnen.181 

De deur functioneerde volgens hem 

als de verbinding tussen openheid en 

geborgenheid.182

Bij het eerder besproken 

Burgerweeshuis zien we een 

verstrengeling van zulke ‘tussenruimtes’ 

en ook in de Nieuwmarktbuurt komt het 

door Eyck bedachte ‘tussen’ ook terug 

bij de ingangen, waarbij de geleidelijke 

overgang tussen binnen en buiten 

duidelijk wordt. Hier blijkt ook uit dat 

Bosch in grote mate beïnvloed was 
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niet meteen duidelijk is waartoe het 

behoort.184 In het Pentagon is veelvuldig 

gebruik gemaakt van dergelijke semi-

openbare ruimten, zoals trappenhuizen, 

portieken en galerijen, die een buffer 

moesten vormen tussen openbaar en 

privé en de schok tussen binnen en 

buiten moesten opvangen.185

In de praktijk
Dit idee van de ‘geleidelijke overgang 

van buiten naar binnen’, bleek in dit 

gebouw echter niet volledig te werken. 

Naderhand moesten de ingangen, 

geheel tegen de zin van Bosch, 

worden afgesloten, omdat vele mensen 

herhaaldelijk profiteerden van het feit 

dat ze openbaar waren.186 De bewoners 

van het Pentagon ondervonden veel 

overlast van rondhangende verslaafden 

en er vonden veel inbraken plaats.187 Bij 

het Burgerweeshuis en Hubertushuis 

zijn de met zoveel zorg en liefde 

ontworpen drempels en tussengebieden 

eveneens dusdanig onderhevig aan 

slijtage en vervuiling, dat er helaas 

nog maar weinig over is van het 

oorspronkelijke en vanzelfsprekend 

goedbedoelde concept. Ook de 

‘tussenruimte’ of ingangspartij bij het 

kleurrijke Hubertushuis had eenzelfde 

sociale functie als ontmoetingsplek, 

maar werd uiteindelijk ook niet door 

iedereen op waarde geschat. 

Dit bijzondere trappenhuis in het 

Hubertushuis had het doel om voor 

verbondenheid en relaties tussen de Figuur 12
Hubertushuis
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bewoners en bezoekers te zorgen.188 
189 Via de trap is er namelijk een grote 

omweg nodig om uiteindelijk op de plaats 

van bestemming uit te komen. Via deze 

omweg ervaart de bezoeker emoties als 

verwarring, verbazing, ontgoocheling, 

welbevinden en ontroering ervaart. De 

route die de bezoekers en bewoners 

moesten afleggen was volledig 

doordacht, waarbij Van Eyck interacties 

wou uitlokken.190 Zijn doel was dan 

ook, in eigenlijk al zijn gebouwen, om 

menselijke activiteiten in gang te zetten 

en contacten te stimuleren.191 Van Eyck 

probeerde het gedrag van mensen niet 

te veranderen en wilde ze geenszins 

dwang opleggen, maar probeerde de 

bewoners meer mogelijkheden te geven 

om zelf de houding ten opzichte van 

elkaar te kunnen bepalen. Wanneer 

er dan ook gesproken wordt over de 

kwaliteit van de vorm en ruimte gaat het 

om de ervaring.192

Toch is de aanpak die hij bij 

het Hubertushuis hanteert, wel bijna 

dwangmatig te noemen en zal deze 

ook niet voor alle bewoners even prettig 

worden ervaren door de verwarring die 

er ontstaat. Wanneer men dit ‘parcours’ 

één keer heeft doorlopen, zal men 

een volgende keer voor de makkelijke 

weg gaan en wordt dit zeer ver door 

ontworpen architectonisch element 

mettertijd bijna overbodig.193 Je kunt dus 

zeggen dat Van Eyck als architect de 

baas was en de gebruiker dwingt. Je kan 

het echter ook op een meer positieve 

manier formuleren: Van Eyck probeerde 

om gebouwen een therapeutische 

werking te laten uitdragen en werkte 

eindeloos aan de verhoudingen 

tussen mensen en gebouwen. Wat dat 

betreft was, en is hij nog steeds, zoals 

Denslagen het formuleert, de ‘humanist 

onder de architecten’.194

Ondanks verschillende 

tekortkomingen die de gebouwen van 

Van Eyck en Bosch qua functionaliteit 

en verschijningsvorm vaak vertonen, 

en ongeacht het feit dat ze vaak niet 

toekomstbestendig en -gericht zijn, heeft 

hun visie op de architectuur als dialoog 

nog weinig aan kracht verloren.195 

Hoewel het al enkele decennia geleden 

is dat Van Eyck en Bosch hun ideeën in 

de architectenwereld verkondigden, zijn 

de uitganspunten inhoudelijk actueel 

en tijdloos gebleven.196 De thema’s, 

concepten, strategieën en idealen, 

zoals het verzoenen van individueel 

en collectief, de wijze waarop ze 

‘grote’ gebouwen ‘klein’ wilden maken 

(menselijke maat) en de integratie van 

lokale en regionale kwaliteiten, vormen 

een belangrijke inspiratiebron voor vele 

architecten en sociologen.197 198 Dit 

zal blijken in het volgende hoofdstuk, 

dat zich richt op de actualiteit en de 

relevantie van het gedachtegoed van 

Van Eyck en Bosch in de hedendaagse 

maatschappij.
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H o o f d s t u k   4 

       De hedendaagse relevantie   
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Wat hebben we geleerd van de erfenis 

van Aldo van Eyck en Theo Bosch en 

zijn hun ideeën en benaderingen in 

onze huidige maatschappij nog steeds 

relevant? In dit hoofdstuk zal blijken 

dat hun gedachtegoed nog altijd grote 

waarde heeft als actueel thema in de 

hedendaagse binnenstedelijke opgave, 

referentieprojecten tonen hoe thema’s 

als ‘context’, ‘place attachment’ en 

‘sociale cohesie’, die enkele decennia 

geleden in de gebouwde werken van Van 

Eyck en Bosch vorm kregen, ook nu nog 

navolging krijgen in de woonomgeving 

en veelvuldig worden toegepast.

waar vele gebouwen hun deuren 

sluiten, industriegebouwen hun functies 

kwijtraken en oude wijken massaal op de 

slop moeten. Ervoor in de plaats herrijzen 

nieuwe panden, wooncomplexen of 

zelfs hele wijken. Maar op welke manier 

kan deze ‘stedelijke vernieuwing’ 

worden vormgegeven? Enkele 

Figuur 13
Mariaplaats Utrecht - Bob van Reeth
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De vraag die Van Eyck en Bosch zich 

stelden of een gebouw een dialoog 

moet aangaan met zijn context en een 

stedelijke samenhang moet vertonen, is 

een nog immer relevante kwestie in het 

stedenbouwkundige debat waarbij de 

meningen net als toentertijd nog steeds 

hevig over zijn verdeeld. De ene visie, te 

vergelijken met datgene waar in de jaren 

zestig en zeventig het functionalistische 

modernisme voor stond, staat bekend 

onder de naam ‘tabula rasa’ (Latijn voor 

een ‘onbeschreven blad papier’)199, 

oftewel zoals Rem Koolhaas het met zijn 

befaamde oneliner verwoorde: ‘fuck the 

context’.200 Het aanhaken op de context 

zou leiden tot ‘kritiekloze nabootsing’ en 

daarom streeft men hier naar gebouwen 

als autonome en op zichzelf staande 

objecten.201 De aanhangers van deze 

‘tabula rasa’-stroming hebben de 

diepgewortelde overtuiging dat een 

gebouw geen enkele betrekking heeft 

met zijn omgeving en dat een bouwwerk 

geen interactie moet opzoeken met de 

bestaande bebouwing.202 

Deze ontkenning van de context 

leidt in het huidige stadsbeeld vaak tot op 

zichzelf staande iconen, die geen enkele 

rekening houden met de bebouwing die 

hier al (eeuwen)lang zijn oorsprong 

vindt en die geen enkele aansluiting 

proberen te zoeken met de bestaande 

stad. Hierbij zal deze nieuwe bebouwing 

nooit een relatie kunnen aangaan met 

‘eigenheid’ of ‘geest’ van een specifieke 

locatie wordt aangeduid, en waarbij de 

kwaliteiten van de bestaande omgeving 

worden benut. Elke locatie zou hierbij 

een ‘unieke geest’ of ‘sfeer’ bezitten.205 

Deze benadering, ook wel meer bekend 

als een contextualistische houding, is 

vergelijkbaar met de visie van Van Eyck 

en Bosch, waarbij ze de kwaliteiten 

van de bestaande stad erkenden en 

gebruikten. Door in te haken op de 

identiteit van een plek wordt een nieuw 

gebouw niet als vervreemdend element 

gezien in de omgeving en vindt er een 

contextuele verankering plaats. Dit 

kan bijvoorbeeld door te relateren aan 

de (verborgen) geschiedenis, door 

bepaalde karakteristieke kenmerken 

over te nemen of door de bestaande 

omgeving door middel van een 

stedenbouwkundige of architectonische 

ingreep op een subtiele wijze een 

andere eigentijdse richting op te duwen. 

het oorspronkelijke, wat zorgt voor 

verbrokkeling en splitsing, in plaats van 

een subtiele verweving tussen oud en 

nieuw. Architect-stedenbouwkundige 

Tjeerd Dijkstra geeft  in het boek 

‘Architectonische kwaliteit: een notitie 

over architectuurbeleid’ aan dat de 

relatie tussen een object en zijn 

context van groot belang is, omdat 

deze een grote bijdrage levert aan 

de kwaliteitskenmerken van het 

architectonisch ontwerp. Als deze relatie 

alleen zou voortkomen uit zijn eigen 

programma en functies, dan zou “de 

stad bestaan uit een verzameling losse 

elementen zonder onderling verband, 

in een omgeving die nog slechts als 

restruimte fungeert, zoals taartjes in een 

etalage.”203

Ook Ibelings neemt eenzelfde 

standpunt aan en pleit voor een 

terugkeer van de context in de 

hedendaagse ontwerppraktijk. Over de 

neutrale, moderne architectuur zegt hij 

het volgende: “Ze hebben niets met hun 

omgeving te maken, zijn niet aan plaats 

en tijd gebonden en corresponderen 

zo wonderwel met de digitaliserende 

wereld waarin het besef van tijd en 

plaats steeds meer wegvalt.”204

De zienswijze die tegenwoordig 

dan ook steeds meer aan aandacht 

wint bij architecten en die lijnrecht 

tegenover de ‘tabula rasa’ staat is 

die van de ‘genius loci’, waarmee de 

4.1 H e t   h e d e n d a a g s e   c o n t e x t d e b a t
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Hierbij staat de contextuele samenhang 

voorop.206 Toch is de interpretatie van 

het begrip context en de manier waarop 

dit contextualisme tegenwoordig vormt 

krijgt in de huidige ontwerppraktijk niet 

eenduidig. 

Traditionele architectuur
De eerste contextualistische benadering 

komt tot uiting in een traditionele en 

historiserende architectuur, waarbij 

de lokale kenmerken van een 

omgeving, zoals materiaal, stijl of 

bouwtraditie, worden overgenomen.207 

Deze historisering en hang naar een 

nostalgische vormgeving heeft sinds 

de tweede helft van de jaren negentig 

een grote vlucht genomen, omdat er 

bij vele bewoners een diepgeworteld 

verlangen is naar vertrouwdheid 

en herkenning. De regiospecifieke 

architectuur heeft daarnaast aan veel 

populariteit gewonnen door de nota 

Belvédère (1999), waarin de overheid 

als stimulator van dit type architectuur 

optreedt.208

De traditie is dus in opkomst en 

velen vinden het hoog tijd worden dat 

deze weer wordt geïmplementeerd 

in de hedendaagse architectuur. Ook 

architectuurcriticus Hans Ibelings deelt 

deze mening: “Het uit de beeldende kunst 

overgewaaide idee dat architectuur een 

breuk moet bewerkstelligen met het 

verleden is zelden op zijn plaats in de 

architectuur.”209 Hij betoogt dan ook dat, 

wanneer een buurt een verleden heeft, 

De braakgelegen plek, genaamd 

Mariaplaats, was oorspronkelijk een uit 

de elfde eeuw afkomstige ‘immuniteit’. 

Op het terrein stonden de hoge 

gebouwen in het midden, omringd 

door lagere dienstgebouwen.212 Het 

volledige complex werd afgesloten met 

hoge muren die voorzien waren van 

een aantal openingen.213 In het ontwerp 

van Van Reeth was het doel om de 

opzet en de structuur met de kerkelijke 

immuniteit weer als basis te nemen voor 

het stedenbouwkundig plan, waardoor 

de essentie en het verhaal van de 

locatie weer tot zijn recht kwamen.214 

De architect beschouwt de context 

dan ook als een cruciaal element in 

het ontwerpproces: “Woningbouw is 

geslaagd als er iets staat waarvan 

het lijkt alsof het er al heel lang is. 

Wanneer woningbouw luidruchtig wil 

zijn, ben je de stad aan het verknoeien. 

Wij proberen op allerlei manieren alle 

kanten op te kijken. De context leidt tot 

het concept.”215

Dan zijn er ook nog de 

historiserende architecten waarbij de 

architectuurtaal zich kenmerkt door een 

verscheidenheid aan gekopieerde en 

geciteerde stijlen en periodes, waarbij 

het lijkt alsof men inhaakt op de context 

en historie, maar waarbij men feitelijk niet 

altijd even regiospecifiek te werk gaat. 

Deze stroming wordt over het algemeen 

benoemd als postmodernisme of neo-

traditionalsime.216 Het resulteert vaak 

in eenvormige, inwisselbare en weinig 

daarop moet worden voortgebouwd. 

“De ziel van een buurt wordt vaak 

belichaamd door wat er is, of is geweest, 

door wat zich heeft vastgezet in het 

collectieve geheugen. Voortbouwen 

daarop impliceert ook behouden wat er 

is, soms zelfs het terugbouwen van wat 

er is geweest, of erop aansluiten met 

iets wat daarop lijkt, om het geheugen 

van de buurt in stand te houden, om een 

ontwrichting van de sociale en ruimtelijke 

samenhang te voorkomen.”210 

Toch zijn er binnen deze stroming 

ook nog vele verschillende interpretaties 

te zien. Kingma Roorda en Bob van 

Reeth zijn architecten(bureaus) die 

vaak een positieve waardering krijgen 

toegeschreven vanwege de subtiele 

manier waarop ze het hedendaagse 

traditionalisme vormgeven en 

daadwerkelijk op zoek gaan naar de 

‘genius loci’ van een specifieke plek. Ze 

zoeken hierbij naar een architectuurtaal 

en een stedenbouwkundige onderlegger 

die zijn toegespitst op de specifieke 

context.211

De zojuist genoemde Vlaamse 

architect Bob van Reeth laat zich zoals 

gezegd inspireren door de context, veelal 

in ontwerpen in een stedelijk woonmilieu. 

Zo is het woningbouwcomplex op de 

Mariaplaats in het hart van Utrecht 

een voorbeeld hoe eigentijdse maar 

ook traditionele bebouwing op een 

respectvolle, subtiele en haast 

voorzichtige manier geïmplementeerd 

kan worden in de historische stad. 
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specifieke wijken zonder ‘genius loci’. 

Zoals ook Paul Groenendijk, publicist 

over architectuur in Nederland, het 

verwoordt: “De terechte roep om 

meer karakteristieke architectuur en 

meer variëteit in woonwijken wordt 

helaas maar al te vaak vertaald in 

te gemakkelijke interpretaties van 

historische bouwstijlen en elementen en 

soms ronduit nostalgische architectuur, 

die meestal weinig regiospecifiek 

is.”217 Ibelings vindt die historiserende 

architectuur wél vele kwaliteiten in zich 

hebben. “In Nederland is de teneur 

maar al te vaak om het wiel opnieuw 

uit te vinden, om het hoe dan ook 

anders te doen dan voorheen, en vooral 

geen lering te willen trekken uit het 

verleden. En dat terwijl er na eeuwen 

van stedenbouw en architectuur zoveel 

ervaring is, zo’n groot repertoire aan 

voorbeelden dat het niet meer dan 

logisch is om daaruit te putten.”218

Ook de Duitse architectuursocioloog  

Werner Sewing vindt de opkomst 

van het neotraditionalisme in het 

Nederlandsche architectuurlandschap 

zeer begrijpelijk. “De Nederlandse 

avant- gardisten speelden graag 

Manhattantje. Ze maakten grote 

gebouwen, flinke volumes met modieuze 

uitsteeksels. Maar dat kwam niet 

overeen met de Nederlandse hang naar 

kleinschaligheid. Die spanning wordt nu 

opgelost. Maatschappelijke tendensen 

laten zich niet langdurig negeren. 

Neotraditionalisme is onvermijdelijk.”219

Enkele Nederlandse 

representanten die tot deze richting 

behoren zijn architecten als Sjoerd 

Soeters, Molenaar & Van Winden 

en Scala.220 Soeters past historische 

stijlmiddelen toe in zijn architectuur en 

schaamt zich niet voor de benaming 

‘postmodernist’. Hij heeft verschillende 

stedelijke centra onder handen genomen 

in zijn typerende neotraditionalistische 

stijl, waaronder het bijna voltooide 

centrum van Zaandstad (getiteld 

Inverdan), waar hij de ‘plaats, context 

en identiteit’ als uitgangspunten heeft 

genomen. Deze komen tot uiting in 

een gebied dat zich kenmerkt door 

besloten straten en pleintjes en een 

gevelarchitectuur die wordt getypeerd 

als een uitvergroting van de Zaanse 

stijl.221 Hiermee wordt dus wel ingehaakt 

op de context van de plek, hoewel 
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Figuur 14
Inverdam Zaanstad - Sjoerd Soeters
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op een vrij nadrukkelijk aanwezige, 

ironische en beeldende manier, die 

bijna is te omschrijven als ‘namaak’.

De meningen over dit type 

architectuur lopen dan ook nogal uiteen. 

Bewoners weten de verschijningsvorm 

vaak wel te waarderen en hebben een 

bepaalde hang naar het verleden en de 

nostalgie die daarmee gepaard gaat; 

ze wonen nu eenmaal graag in ‘huizen 

van vroeger’ met trapgevels, luiken en 

ouderwetse baksteen.222 In ‘De nieuwe 

traditie’ verklaart Ibelings de populariteit 

van dergelijke type woningen. “Het 

biedt niet de schok van het nieuwe, 

maar de schok van de herkenning. 

Door oude, beproefde middelen 

uit de architectuurgeschiedenis te 

gebruiken, bieden nieuw-traditionele 

huizen geborgenheid, comfort en zelfs 

troost. Zo vormen ze een tegenwicht 

voor een globaliserende wereld die 

wordt gekenmerkt door instabiliteit en 

onzekerheid.”223 Ook Frank van Genne, 

directeur Onderzoek & Innovatie van 

gebiedsontwikkelaar am, onderstreept 

de aanhoudende populariteit van 

het neo-traditionalisme: “Meer dan 

voorheen gaat het in de nieuwe wijken 

nu om identiteit, om sfeer en gevoel. 

En retro-architectuur wordt nu eenmaal 

gauw als ‘gezellig’ ervaren.” 224

Architectuurcritici deinzen er 

echter niet voor terug om hun kritiek 

kenbaar te maken en zij maken vele 

kanttekeningen bij deze traditionele 

architectuurtaal en de wijze waarop 

historische stad met elkaar verzoend 

door middel van een eigentijdse vertaling 

van herkenbare beelden. Architect en 

stedenbouwkundige Hans Teerds is 

voorstander van het aansluiten op de 

context, maar ook het opzoeken van 

contrasten in de omgeving.  “Een mooi 

gebouw is een gebouw dat, althans wat 

mij betreft, ontworpen wordt vanuit zijn 

context. De architect moet kijken naar 

de directe omgeving, en ook naar de 

geschiedenis van de plek. Maar vooral 

moet hij ontwerpen wat die locatie nodig 

heeft om tot een plek te worden, zoals 

hoogleraar Jo Coenen eens zei. Dat 

kan niet alleen door aan te sluiten bij 

het bestaande, maar ook door bewust 

contrasten te zoeken. Niet alleen door 

het comfortabeler te maken, maar ook 

door bevreemding op te roepen.”228 

Hij vindt het ‘gemopper’ over kille 

architectuur van glas en metaal dan ook 

totaal niet terecht en betoogt dat ‘strak 

bouwen ook mooi kan zijn.’229

Voorbeelden van ontwerpbureaus 

die een moderne, contextuele 

architectuurtaal implementeren in de 

hedendaagse stad zijn Atelier Pro en 

Mecanoo. Zij tonen dat het mogelijk is 

om vernieuwend te werk te gaan in een 

stedelijke omgeving en tegelijkertijd een 

connectie aan te gaan met de historische 

stad. Erick van Egeraat en Francine 

Houben van Mecanoo verwoorden het 

als volgt: “Voor ons is het aanpassen 

en het reageren op de stad de eerste 

opgave. De stad biedt zoveel informatie 

de beeldwaarde en reproductiedrang 

de overhand neemt. Zo verwijzen ze 

de neotraditionalistische ontwerpen 

naar het rijk van de ‘retro-kitsch’ en 

‘Anton Pieck-architectuur’225 Architect 

en criticus Dirk van den Heuvel spuit 

dan ook zijn hardgrondige kritiek op dit 

verschijnsel: “… Ik begrijp dan ook niets 

van de omarming van deze nieuwe 

trend. Volgens Soeters worden we met 

teveel nieuwigheden gebombardeerd – 

maar in ’s hemelsnaam – wat is dit voor 

nieuwigheid? Niets is zo vervreemdend, 

en voelt zo bedreigend aan als deze 

neo-traditionalistische bezweringen 

van het moderne leven. Er wordt 

beweerd dat het neo-traditionalisme 

een oplossing biedt voor behoefte aan 

‘plek’ en ‘identiteit’. Echter, doordat dit 

medicijn inmiddels overal in Nederland 

wordt toegepast ontstaat de curieuze 

bijwerking dat quasi-Brabantse buurtjes 

in de Haarlemmermeer en Lelystad 

verrijzen.”226

Moderne architectuur
Vele critici en architecten pleitten 

dan ook voor een manier waarop kan 

worden ingespeeld op de omgeving, 

namelijk door het ‘in gesprek gaan 

met de context’, waarbij er enerzijds 

een aansluiting wordt aangegaan 

met de context en anderzijds het 

contrast met de bestaande omgeving 

wordt opgezocht door middel van 

modernistische ingrepen.227 Hierbij 

worden moderne architectuur en de 



61

aan, het is al ingewikkeld genoeg daar 

een beetje begrijpelijk op te reageren. 

De relatie met de omgeving is het 

centrale thema in alle plannen.”230 Met 

hun architectuur proberen ze om de 

met ‘haast autonome kracht’ de stad te 

‘revitaliseren’.231 

De woningbouw in het Vondelparc 

in Utrecht is een voorbeeld hoe 

Mecanoo met het bestaande stedelijk 

weefsel omgaat, er inspiratie uithaalt 

en hierop inspeelt. De reeds aanwezige 

bebouwing in de Utrechtse binnenstad 

was een aangrijpingspunt waarop 

het stedenbouwkundig plan werd 

gebaseerd, met tweehonderd woningen, 

twee grote scholen en een buitenruimte. 

Daarnaast hebben ze in dit complex 

het idee van een ‘verborgen oase’ 

doorgevoerd. Dit is karakteriserend 

voor het binnenstedelijke karakter van 

Utrecht, waarbij verschillende enclaves 

door de stad heen liggen verspreid.232 

vaak gesproken over een nieuwe vorm 

in de architectuur, bekend onder de 

naam de ‘Derde Weg’, waarin men zich 

onttrekt aan het onderscheid tussen 

modernisme of traditionalisme. In een 

publicatie van het NAi wordt het ook 

wel benoemd als ‘slow design’. De 

stedenbouwkundige, filosoof en schrijver 

van het boek ‘De stad is van iedereen’ 

Jan den Boer verwoordt het als volgt: “Ze 

zoeken naar een architectuur die een 

betekenisvol verhaal vertelt dat verwijst 

naar traditionele én modernistische 

schoonheid en een verbinding zoekt met 

de bestaande omgeving. Architectuur 

die een herkenbaar verhaal vertelt en 

tegelijkertijd op een subtiele manier 

vernieuwend kan zijn.”233

Mecanoo haakt hiermee met een 

moderne vormentaal in op de ‘geest van 

de plek’ zonder historiserend te werk te 

gaan. 

De ‘Derde Weg’
Hoewel ik hier heb gesproken over twee 

‘stromingen’ binnen het contextualisme, 

aan de ene kant een traditionalistische, 

historiserende architectuur en aan 

de andere kant een modernistische 

vormentaal die inhaakt op de context, 

zijn er echter nog vele tussen- en 

mengvormen te zien die niet in een 

van de twee hokjes kunnen worden 

onderverdeeld. Vele architecten 

vinden het vaak ook onterecht om in 

de architectuur een etiket opgeplakt te 

krijgen, het zou ofwel tot het modernisme 

ofwel tot  het  traditionalisme moeten 

behoren, en dat is natuurlijk vrij 

kortzichtig.

Er wordt tegenwoordig dan ook 

  222. Hulsman, B. (2 december 2006). Splinternieuwe 
trapgevels; de opkomst van de retro-architectuur. NRC Handelsblad.
  223. Hulsman, B. (4 december 2009). Wij willen geen 
Manhattantje; Een pleidooi om de nieuw-traditionele architectuur nu 
eens serieus te nemen. NRC Handelsblad.
  224. Hulsman, B. (2 december 2006). Splinternieuwe 
trapgevels; de opkomst van de retro-architectuur. NRC Handelsblad.
  225. Hulsman, B. (24 januari 2011). De stille esthetische 
revolutie.  
  226. Heuvel, D. van den. (29 maart 2006). Het potjeslatijn 
van de neo-traditionalisten. Geraadpleegd op 22 juni 2013. 
 http://www.archined.nl/opinie/het-potjeslati-
jn-van-de-neo-traditionalisten/
  227. Contextualisme – archipedia. (z.d.). Geraadpleegd op 
14 juni 2013.
 http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipe-
dia.asp?ID=11891
  228. Teerds, H. (27 juni 2007). Sobere architectuur kan ook 
mooi zijn. Trouw.
  229. Teerds, H. (27 juni 2007). Sobere architectuur kan ook 
mooi zijn. Trouw.
  230. Chris Sheen, ‘Interview met Erick van Egeraat en 
Francine Houben’ In: (1990). Architectonische studies 6, Verbeelde be-
weging. Delft: Vakgroep ontwerpen, planning en beheer van gebouwen. 
p. 104.
 Uit: Toorn, R. van. (november 1992). Architectuur om 
de architectuur: Modernisme als ornament in het recente werk van 
Mecanoo. Archis. p. 27.
  231. Toorn, R. van. (november 1992). Architectuur om 
de architectuur: Modernisme als ornament in het recente werk van 
Mecanoo. Archis. p. 27.
  232. Woningbouw vondelparc utrecht, nederland. (z.d.). 
Geraadpleegd op 22 juni 2013. 
 http://www.mecanoo.nl/Default.aspx?tabid=116&Detail-
Id=130&pcode=A207
  233. Boer, J. den (z.d.). De toekomst is aan de verhalende 
architectuur: De derde weg. Dit essay van Jan den Boer werd eerder 
gepubliceerd in ArchitectuurNL #01 2010. Geraadpleegd op 22 juni 
2013.
 http://www.tantratraining.nl/index.php/de-toe-
komst-is-aan-de-verhalende-architectuur

Figuur 15
Vondelparc Utrecht - Mecanoo
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Een voorbeeld van een 

ontwerpbureau dat een dergelijke 

strategie hanteert is ‘Onix’. In 

hun ontwerpen staan ze voor 

ambachtelijkheid en gebruiken ze veel 

traditionele materialen die verwijzen 

naar de omgeving, maar tegelijkertijd 

staan ze afwijzend tegenover het gebruik 

van niet noodzakelijke ornamenten 

en constructies, zoals dat ook bij het 

modernisme gebruikelijk is. Dit bureau 

laat zien dat het modernisme, het 

traditionalisme en de tussenvormen die 

nooit benoemd worden op een subtiele 

en overtuigende manier kunnen worden 

geïntegreerd in een ontwerp.234 Zoals 

ook Jan den Boer stelt: “Het is deze 

verhalende stedenbouw en architectuur 

ook in deze ‘verhalende categorie’ 

konden scharen. Want hoewel ze een 

duidelijk modernistische en subtiel 

vernieuwende inslag hadden, nam de 

omgeving en het verhalende aspect 

ook een duidelijke plek in en daarmee 

kunnen ze, qua architectuurstijl, 

onmogelijk in een ‘clichematig’ hokje 

worden gestopt.

Niet alleen de contextuele 

aansluiting zoals die te zien was bij Van 

Eyck en Bosch is dus nog steeds een 

veel toegepaste ontwerpkeuze, ook 

de stimulerende rol die een architect 

kan spelen in de relatie van de mens 

met zijn omgeving is nog altijd van 

grote relevantie in de hedendaagse 

bouwpraktijk.

die de mogelijkheden biedt voor 

een doorvoeld ontwerp dat niet blijft 

steken in clichés als modernisme en 

traditionalisme en zich niet richt op een 

soort elitaire conceptuele kunst.” … “Het 

typerende van de nieuwe stroming is dat 

deze architecten een verhaal vertellen 

dat herkenbaar is, een historische 

basis heeft en op een subtiele manier 

vernieuwend is. Daardoor geven ze 

betekenis aan de gebouwde omgeving 

die interessant en herkenbaar is zowel 

voor de deskundige als voor de bewoner 

en consument. De toekomst is aan deze 

verhalende architectuur.”235  

Terugkijkend op de architectuur 

van Van Eyck en Bosch kan gesteld 

worden dat deze twee architecten zich 

Figuur 16
Woongebouw Zwolle - Onix
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In het versterken van de binding tussen 

de mens en zijn woonomgeving kan 

de ontwerper een belangrijk aandeel 

hebben. Mensen willen graag ‘geaard’ 

zijn, zoals ook Hans Ibelings stelt: “Een 

huis wordt pas een thuis als je het je 

eigen hebt gemaakt, als het persoonlijk 

is geworden.”236 Dit geldt niet alleen 

voor de eigen woning, maar voor de 

hele (gebouwde) omgeving.237 Ook 

architect en stedenbouwkundige Hans 

Teerds onderstreept de bemiddelende 

rol die architectuur kan spelen: “Echte 

dienstbare en humane architectuur 

bemiddelt tussen mens en omgeving. 

Ik denk dat dit alleen zal gebeuren als 

architecten gebouwen ontwerpen die 

zich niet opdringen, maar die op een 

subtiele en genuanceerde manier ‘mooi 

zijn’. Ten dienste van de samenleving. 

Of is dat ook al te elitair gedacht?” 

238 Teerds benadrukt het feit dat 

architecten zich moeten kunnen inleven 

in mensen en dat ze een idee moeten 

hebben hoe de samenleving in elkaar 

steekt. Het gaat immers niet alleen om 

het ‘stapelen van stenen’. “De meeste 

architecten vinden dat de architectuur 

ook een culturele dimensie heeft. 

Architecten moeten ook ideeën hebben 

over hoe de mens de wereld inricht, 

hoe de samenleving zichzelf vormgeeft. 

Bouwen is een culturele daad.”239

Een term die de laatste jaren dan 

ook steeds meer in opkomst is in het 

het ware. Door bekendheid met de plek, 

dagelijkse routes, burenrelaties, relaties 

met winkeliers en het gevoel je op je 

eigen terrein te bevinden ontstaat er 

een stedelijke ruimte die je niet alleen 

kent, maar ook herkent.244 Zoals ook de 

stadssocioloog Arnold Reijndorp in het 

boek ‘De alledaagse en de geplande 

stad: Over identiteit, plek en thuis’ 

aangeeft: “Bij de bouw en de vernieuwing 

van wijken, stadsdelen en steden gaat 

het om meer dan bouwen en verbouwen. 

Het gaat over binding en betrokkenheid, 

thuis voelen en anonimiteit, imago en 

reputatie, leefstijlen en leefwerelden, 

individualisering en nieuwe 

collectiviteit.”245

stedenbouwkundig debat, is ‘place 

attachment’, wat vrij vertaald kan 

worden als ‘plaatsaanhankelijkheid’ of 

‘plaatsbinding’. Bij ‘place attachment’ 

kijkt men naar de  relatie tussen personen 

en hun omgeving en de manier waarop 

zij zich emotioneel betrokken voelen met 

deze (woon)omgeving. Het gaat hierbij 

om begrippen als betrokkenheid, binding 

en thuis.240 Die verbondenheid ontstaat 

natuurlijk niet zomaar. Het is afhankelijk 

van bijvoorbeeld de mensen die er 

wonen of rondlopen, de gebeurtenissen 

die er hebben plaatsgevonden en de 

verhalen die erover worden verteld.241 

Sommige mensen zijn op zoek naar 

anonimiteit, anderen zoeken juist naar 

gemoedelijkheid in de woonomgeving. 

De een wil graag een woonomgeving met 

mensen van eenzelfde ‘doelgroep’, een 

ander zoekt juist naar een diversiteit aan 

typen mensen. Deze omgangsvormen 

bepalen voor een groot deel hoe men 

zich verhoudt tot de plek.242 

‘Place attachment’ correspondeert 

ook met de leesbaarheid van de plek. 

Deze hangt samen met wat je over de 

plek weet, de verhalen en beelden die 

je erover hebt gehoord en gezien, het 

soort voorzieningen waardoor de plek 

wordt gekenmerkt, en voornamelijk 

de mensen die je er ziet.243 Bewoners 

richten hun eigen plek en omgeving 

in, ze maken deze geschikt voor hun 

eigen gebruik en privatiseren deze als 
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De verbondenheid en hechting 

met een plek zijn dus in grote mate 

afhankelijk van de sociale interacties 

die er plaatsvinden, en de wijze waarop 

deze plekken zorgen voor sociale en 

persoonlijke identiteiten, wat wordt 

beschreven met het begrip ‘place 

identity’ of ‘plaatsidentiteit’.246 Toch 

vinden velen dat de grote focus op de 

sociale dimensie niet geheel terecht 

is, en zien meer in het begrip ‘sense 

attachment’, wat wordt uitgelegd als 

de emotionele banden die mensen met 

hun omgeving aangaan en opbouwen. 

Hierbij komt de nadruk te liggen op de 

fysieke hechting met een plek of buurt.247 

Zeggenschap door bewoner
Maar hoe kan dit ‘type’ binding tot 

stand worden gebracht of worden 

gestimuleerd? Door bewoners 

bewoners de ruimtelijke kwaliteiten naar 

eigen voorkeur kunnen realiseren.248

Ruimte laten voor persoonlijke 

initiatieven is iets wat ook de architecte 

Marlies Rohmer in haar projecten 

probeert te verwezenlijken: “Bevorder 

de betrokkenheid van de gebruikers 

door met een stedelijk plan te komen 

(top-down) waaraan zij hun eigen 

invulling kunnen geven (bottom-

up). Ontwikkel stedenbouwkundige 

concepten die een meervoudig gebruik 

van de publieke ruimte mogelijk maken, 

die spontane ontwikkelingen op een 

onverwachte wijze kunnen opnemen, 

combineren of uitlokken. Die mensen 

de vrijheid geven om zelf de buurt 

tot hun buurt te maken.”249 Rohmer 

heeft deze keuzevrijheid ook in de 

praktijk toegepast, bijvoorbeeld bij het 

Dobbelmanterrein in Nijmegen. Het 

bijvoorbeeld zeggenschap en inspraak 

te geven over de omgeving waar ze 

wonen, en ze actief te laten meedenken 

over hoe ze collectieve ruimtes of 

hun eigen woning willen inrichten. Zo 

kunnen ze via bewonersparticipatie 

de omgeving direct beïnvloeden. Dit 

zorgt er meteen voor dat ze er meer 

binding mee zullen krijgen en het als 

hun eigen plek zullen beschouwen. Het 

bewerkstelligt ook een eigen identiteit 

van de woonomgeving en de eigen 

gemeenschap. Een woonomgeving 

waar mensen zich thuis, geborgen en 

mee verbonden voelen. Die binding 

en betrokkenheid kunnen ontstaan 

door bewoners de kans te geven de 

openbare ruimte deels zelf in te richten 

en initiatieven de vrije loop te laten. 

Identificatie met de omgeving hangt dan 

ook samen met de mogelijkheid waarop 

Figuur 17
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project bestaat uit drie woongebouwen 

die plaats bieden aan gevarieerde 

doelgroepen: gezinnen, studenten, 

tweeverdieners, allochtonen en yuppen. 

De buurt heeft veel inspraak gehad 

over hoe het plan eruit moest komen 

te zien. Voornamelijk het omsloten 

binnenterrein is tot stand gekomen met 

veel (bewoners)inspraak. Voor de lange 

fabrieksstraat is gekozen om deze 

ongeprogrammeerd te laten, zodat de 

bewoners hier zelf een eigen invulling 

aan kunnen geven.250 251

Deze mate van keuzevrijheid en 

of deze wel of niet goed werkzaam 

zal zijn, hangt weer mede af van de 

sociale dimensie: in hoeverre is er 

sprake van een hechte gemeenschap 

(sociale binding) en is het mogelijk deze 

groep mensen samen beslissingen 

te laten nemen over zijn omgeving.252 

Vaak vormen bewoners immers geen 

homogene groep en beschouwen ze 

dit collectief beheer, waarbij ze niet 

alleen keuzes mogen maken over de 

inrichting maar ook zorg dragen voor het 

onderhoud, eerder als een last dan als 

een voordeel.253 

Wanneer we kijken naar het private 

domein van de eigen woning wordt er 

ook veel waarde gehecht aan het zelf 

vormgeven van de eigen woonruimte 

als leefruimte.254 Door ‘universele’ 

woningen met een grote mate van 

flexibiliteit te ontwerpen, dus met vele 

indelings- en uitbreidingsmogelijkheden, 

kan tegemoet worden gekomen aan de 

invloed kunnen uitoefenen of hun 

woon- en samenlevingsvorm. Bij 

beide type opdrachtgeverschap, 

zowel bij IPO als bij CPO, bepalen de 

opdrachtgevers, in dit geval de burger 

zelf, hoe een woning er zowel aan de 

binnen- als aan de buitenkant uit komt 

te zien. Bij CPO organiseert een groep 

burgers zich en maken zij samen de 

beslissingen betreffende een ontwerp, 

onder begeleiding van een zelfgekozen 

bouwbegeleider, architect en aannemer. 

Hierbij geldt dat er op verschillende 

punten vaak compromissen moeten 

worden gesloten, maar anderzijds heeft 

dit collectieve zeggenschap ook het 

voordeel dat je samen sterker staat dan 

alleen. Daarnaast bevordert deze manier 

van samenwerken ook een grote mate 

eisen van verschillende doelgroepen 

met diverse woon- en leefstijlen.255 

Veel bewoners verlangen naar een 

generieke plattegrond, waarbij ze legio 

mogelijkheden hebben om de woning 

naar eigen smaak en behoefte te kunnen 

indelen: ‘de woning als maatkostuum’.256 

Bij dergelijke woningen die kunnen 

worden toegesneden op de individuele 

woonwensen gaat het vaak nog 

om seriematige bouw, waarbij op 

een snelle en flexibele manier kan 

worden ingespeeld op veranderende 

woonwensen. Toch kleven hier vaak 

nog beperkingen in keuzevrijheid aan, 

omdat vele mogelijkheden worden 

aangedragen en van te voren al door de 

architect zijn gemaakt. Er zijn dan ook 

andere voorbeelden van ‘eigenbouw’ te 

zien waarbij mensen volledig te touwtjes 

in handen hebben bij het vormgeven 

van hun eigen woning. 

Een manier om mensen volledig te 

laten meebeslissen over de gebouwde 

omgeving en ze maximale zeggenschap 

te geven is de ‘bottom up’ (van onderaf) 

benadering, die steeds meer aan 

aandacht wint (maar zeker niet nieuw is), 

in de bouwpraktijk waar grootschalige 

initiatieven de kop in worden gedrukt 

en de ‘top down planning’ steeds meer 

vastloopt. IPO (individueel particulier 

opdrachtgeverschap) en CPO (collectief 

particulier opdrachtgeverschap) zijn 

populaire ontwikkelingsstrategieën 

waarbij burgers zelf de hoofdrol spelen 

in het ontwerpproces en waarbij ze 
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van sociale cohesie (de ontwikkelaars 

zijn namelijk zelf de toekomstige 

bewoners) en betrokkenheid met de 

buurt.257

Dergelijke bouwvormen en 

kleinschalige, vaak informele initiatieven 

behelzen echter nog steeds maar 

een klein deel van het Nederlandse 

stadsbeeld, door de vele risico’s 

die eraan kleven en het vaak grote 

kostenplaatje. Toch is deze kleine 

verschuiving van een ‘aanbodgerichte 

markt’ naar een markt waarbij er meer 

aandacht is voor de consument het 

waard om nader te onderzoeken. 

Medezeggenschap, improvisatie 

en persoonlijke betrokkenheid van 

burgers kunnen een impuls leveren aan 

kwalitatief hoogwaardige, creatieve en 

innovatieve ontwerpen, die in de huidige 

bouwpraktijk van standaardisatie vaak 

schaars zijn.258 Het leidt tot interessante 

en succesvolle resultaten die in een 

normaal planningsproces met legio 

vastgestelde randvoorwaarden en 

wat stroeve proces en de gezamenlijke 

besluitvorming heeft dit ‘collectief 

particulier opdrachtgeverschap’ toch 

een zeer geslaagd resultaat weten op te 

leveren, met een verschijningsvorm die 

zich wonderwel inpast in het historische 

straatbeeld, en woningen die door 

passie en doorzettingsvormen volledig 

aansluiten op de persoonlijke wensen 

van de bewoners; en dat is waar het bij 

CPO natuurlijk allemaal om draait. 

Kleinschalige en menselijke 
architectuur
Niet alleen de mate waarin bewoners 

zelf kunnen meebeslissen over hun 

omgeving of keuzes kunnen maken wat 

betreft hun woning is van belang, de 

betrokkenheid hangt ook af van de mate 

waarin mensen zich kunnen identificeren 

met hun woonomgeving. Het blijkt 

dat mensen steeds meer verlangen 

naar een kleinschalige, menselijke 

architectuur en hier ook sneller binding 

mee zullen krijgen. In een onderzoek 

naar het mooiste gebouw van Nederland 

in Trouw uit 2007 wordt dan ook 

duidelijk wat de Nederlandse bevolking 

verlangt in zijn woonomgeving. De 

afstandelijke, anonieme en sobere 

architectuur die tegenwoordig overal 

te zien is in de stedelijke omgeving, 

uitgevoerd in veelal kille materialen, 

kan op weinig waardering rekenen. De 

stemmers kozen dan ook massaal voor 

gebouwen met een menselijke maat 

waarmee ze zich kunnen identificeren, 

andere beperkende factoren moeilijk 

of zelfs helemaal niet tot stand zouden 

komen.

Een bijzonder CPO-initiatief is 

een project voor zes gezinswoningen 

op een slooplocatie in het centrum van 

Amsterdam, het ‘Elandshof’, waar de 

architect Bastiaan Jongerius zelf een 

van de zes opdrachtgevers was. Een 

rommelig terreintje met schuren in de 

Jordaan is hierbij omgetoverd tot een 

geslaagd woonproject waarbij de huizen 

zijn gesitueerd om een gezamenlijk hofje. 

Toch ging het proces, dat uiteindelijk 

zes jaar in beslag nam, niet zonder 

slag of stoot. Jongerius nam zowel de 

rol van projectontwikkelaar als die van 

de architect op zich, wat hij ook zelf als 

een uitdagende taak beschouwde: “Het 

was soms lastig om én de architect te 

zijn én deel van de bewonersgroep. 

Iedereen had andere wensen en ik kon 

niet overal aan voldoen. We hebben 

veel gelachen, maar ook écht zitten 

huilen met elkaar.”259 Ondanks het soms 

Figuur 18
Elandshof Amsterdam - Bastiaan Jongerius
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gekenmerkt door natuurlijke materialen 

en verschillende hoekjes die tot 

geborgenheid en intimiteit moeten 

leiden, in tegenstelling tot de vele 

inwisselbare gebouwen die geen ‘ziel’ 

hebben.260 Woonbuurten die qua schaal 

en volume op een prettige manier voor de 

bewoners zijn gedimensioneerd raken 

meer en meer in trek.261 Zoals ook Philip 

Krabbendam in zijn onderzoek, waarin 

de betrokkenheid met de gebouwde 

omgeving wordt onderzocht, stelt:  “Het 

is nu eenmaal moeilijk om ‘vrienden’ 

te worden met een grootschalige 

omgeving die ervoor zorgt dat men zich 

men zich klein en verloren gaat voelen. 

Dit lijkt in elk geval niet uit te nodigen tot 

een authentieke betrokkenheid.”262

Ruimtes met een menselijke maat 

en kleinschalig karakter intimideren of 

vervreemden niet door hun grootte.263 

De toepassing van een menselijke 

schaal helpt dan ook om de omgeving 

meer grijpbaar en beheersbaar te 

maken. Daarnaast kan een bouwvolume 

door zijn vorm, dimensionering en 

materialisatie  een positieve bijdrage 

leveren aan een bewonersvriendelijke 

uitstraling.264

De architect of stedenbouwkundige 

kan niet alleen zijn functie aangrijpen 

om de binding tussen de bewoners 

en hun omgeving te versterken, maar 

kan zijn of haar architectuur ook een 

‘bemiddelende’ rol laten spelen in de 

sociale omgeving. 

een positieve wijze te beïnvloeden.270 

De architect vervult hierbij als het ware 

een sociologische rol in de praktijk van 

de stedelijke vernieuwing.

Maar wat houdt dit begrip ‘sociale 

cohesie’ nu precies in? Bij sociale cohesie 

gaat het om de samenhang tussen 

mensen en de mate van verbondenheid 

en solidariteit binnen groepen,271 

waarbij thema’s als maatschappelijke 

solidariteit, nabuurschap en hulpbetoon 

van belang zijn, en vragen worden 

gesteld als ‘hebben mensen hier iets 

met elkaar, groeten ze elkaar, doen 

ze iets met elkaar, durven ze elkaar 

In een sterk geïndividualiseerde 

samenleving wordt steeds vaker de 

vraag gesteld wat architectuur kan 

betekenen voor onze collectieve 

identiteit en of onze gebouwde omgeving 

mogelijkheden biedt om sociale cohesie 

teweeg te brengen.265 Een nieuwe 

generatie architecten kiest voor een 

invalshoek waarbij meer rekening 

wordt gehouden met maatschappelijke 

problemen en wensen.266 Zoals ook 

Ergün Erkoçu van CONCEPT0031 het 

formuleert: “Het is belangrijk niet alleen 

mooie dingen te maken. Een buitenkant 

alleen is veel te plat. Architectuur is 

de machine van het sociale leven, die 

bepaalt of mensen elkaar bijvoorbeeld 

ontmoeten, of juist niet.”267

Wonen doe je namelijk niet 

alleen in je eigen huis, maar ook in 

de sociale omgeving van je wijk of 

buurt.268 Logischerwijs bestaat er in 

de sociale wetenschappen, maar 

ook in de architectonische wereld, 

een grote belangstelling naar deze 

wisselwerking.269 Wijkgebonden 

sociale cohesie blijft echter een 

moeilijk grijpbaar thema. Deze sociale 

samenhang is immers niet direct te 

‘maken’ en er bestaat geen handboek 

waarin alle antwoorden liggen 

beschreven, maar architecten kunnen 

via de fysieke omgeving wel gunstige 

mogelijkheden scheppen om sociale 

structuren te bevorderen en gedrag op 
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aan te spreken?’. Het doel van die 

sociale cohesie is in feite tweeledig. 

De bewoners gaan gemoedelijker met 

elkaar om, wat uiteindelijk weer leidt tot 

meer betrokkenheid bij de omgeving.272 

Deze sociale samenhang is van groot 

belang. Uit diverse onderzoeken die zich 

richten op het thema ‘beleving’, zoals het 

Woononderzoek Nederland (WoON), 

blijkt namelijk dat het oordeel van een 

wijk of buurt in grote mate wordt bepaald 

door de kwaliteit van samenleven en 

de contacten tussen bewoners, en 

dat deze een grote bijdrage leveren 

aan het ‘thuisgevoel’. Een gebrek aan 

sociale samenhang leidt al snel tot 

allerlei negatieve ontwikkelingen of 

gevoelens, zoals wantrouwen en sociaal 

isolement.273

Bij vele mensen blijkt er dus een 

grote wens te zijn om met elkaar in 

contact te treden en is er een hernieuwd 

geloof in gemeenschappelijk leven. 

Hoewel dit niet voor iedereen altijd 

even gewenst is, willen mensen over 

het algemeen niet afgezonderd zijn en 

hechten ze aan sociale contacten, stelt 

architectuurcriticus Hans Ibelings: “Wat 

een buurt aantrekkelijk maakt, is niet 

altijd en voor iedereen hetzelfde. Het 

hangt af van wat je wilt, waar je aan 

toe bent en hoe je leven eruitziet. Er 

zijn zeker mensen die het liefst een zo 

groot mogelijk territorium voor zichzelf 

hebben, en liever verre vrienden dan een 

goede buur. Maar de meeste mensen 

geven de voorkeur aan de nabijheid 

een herhaalde communicatie, waarbij 

mensen elkaar groeten en informatie 

en diensten uitwisselen, zal zorgen voor 

een thuisgevoel en een betere binding 

met de bewoners.279 Dit zorgt uiteindelijk 

voor een sterk sociaal netwerk en een 

sociale cohesie.280 

Bij de laatste en meest essentiële 

component draait het om de sociale 

participatie. Het gaat hierbij om de 

manier waarop mensen met elkaar 

omgaan en samen deelnemen aan het 

maatschappelijke leven. Dit ‘onderdeel’ 

van sociale cohesie relateert aan de 

ruimtelijke factoren en kan in belangrijke 

mate gestimuleerd worden door 

middel van de fysieke omgeving. Vele 

architecten en stedenbouwkundigen 

haken hier dan ook gretig op in en tonen 

hun sociale ambitie.

Collectieve buitenruimtes
De stadssociologen Hajer en Reijndorp 

verklaren dat openbare ruimtes, na een 

vervalperiode, dan ook weer aan belang 

winnen. Het gaat ze hierbij om ‘de 

relatie tussen de sociale en de fysieke 

ruimte’. (Hajer & Reijndorp, 2001, p 

117): “We moeten de verloren relatie 

tussen de sociale en de fysieke ruimte, 

tussen vorm en betekenis, opnieuw 

ontwikkelen, met oog voor verschillen 

en relaties en rekening houdende 

met de eisen van een beweeglijke 

massacultuur.”281 Deze ruimtes spelen 

een belangrijke rol om het karakter van 

een buurt vorm te geven. In velerlei 

van andere mensen.”274 Collectiviteit en 

gemeenschapsvorming krijgen dan ook 

steeds meer een herwaardering in de 

Nederlandse samenleving.

Bolt en Torrance275 onderscheiden 

drie componenten waarin deze 

gemeenschapsvorming en ‘sociale 

cohesie’ kan worden onderverdeeld op 

buurtniveau. Bij de eerste component 

gaat het om het wel of niet hebben van 

gedeelde en gelijkgerichte opvattingen 

over normen en waarden.276

De tweede component focust 

zich op de mate waarin bewoners 

zich kunnen identificeren met de 

groep of gemeenschap.277 Vaak 

wordt gesuggereerd dat een menging 

van verschillende doelgroepen in 

een wijk zorgt voor levendigheid en 

ontmoetingen. Mensen voelen zich 

echter vaak het veiligst en fijnst in een 

homogene omgeving; een omgeving 

met al te veel diversiteit heeft blijkbaar 

een negatieve invloed op het aangaan 

van  onderlinge contacten. Een 

dominantie van een homogene groep 

geeft de plek daarnaast identiteit.278 

Het hebben van dezelfde interesses, 

levenswijze en ambities zal bewoners 

nu eenmaal meer naar elkaar laten 

toetrekken en zorgen voor betere 

interactiemogelijkheden. Men hecht 

aan vertrouwde mensen in een wijk 

met wie ze zich kunnen identificeren, 

de zogenaamde ‘gelijkgestemde 

anderen’. Deze zijn van groot belang, 

zowel op praktisch als sociaal vlak, en 
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binnenstedelijke gebieden is er behoefte 

aan dergelijke uitnodigende collectieve 

ruimten die tot doel hebben om een 

gemeenschapsgevoel te creëren en 

contacten en relaties te stimuleren. 

Deze collectieve buitenruimtes 

kunnen, mits goed ontworpen, de 

ruggengraat van de buurt vormen 

en een belangrijke bijdrage leveren 

aan de binding en sociale cohesie 

in een wijk, en spelen  dan ook een 

significante rol in het karakter van een 

buurt. In de stedelijke opbouw van 

de binnensteden is sprake van een 

dichtbebouwde bebouwingsstuur.282 

Ondanks deze stedelijke dichtheid 

moet er toch geprobeerd worden om 

een gevoel van ruimte te scheppen, 

zoals ook Rudy Uytenhaak, architect, 

oud-praktijkhoogleraar aan de TU Delft, 

stelt.283

Uytenhaak heeft drie jaar 

onderzoek gedaan naar stedelijke 

verdichting, resulterend in zijn boek 

‘Steden vol ruimte, kwaliteiten van 

dichtheid’. Hij ziet vele mogelijkheden hoe 

een aantrekkelijk woon- en leefklimaat 

voor de bewoners en gebruikers tot 

stand kan komen in de dichtbevolkte 

stad. “De stad bestaat uit een publiek 

domein en vele privaatdomeinen. De 

kunst is om die twee zo goed mogelijk 

op elkaar aan te laten sluiten. Naarmate 

de doordringing van die twee domeinen 

beter is, is de stad interessanter.”284… 

Hij continueert: “Velerlei steden zijn 

een bron van inspiratie voor wat ik het 

waarbij het meteen helder en duidelijk 

is wat de functie van de plek is.    

Socioloog Willem Schinkel pleit voor 

‘publicitering’ van de publieke ruimte, 

waarbij meerdere soorten publiek elk 

hun eigen plek hebben. Schinkel zet 

zich af tegen het ‘leegtemodel’ waarbij 

de publieke ruimte wordt gevormd 

door de omringende bebouwing, en 

bepleit, in tegenstelling tot De Rijk, een 

ruimte waarbij objecten door bewoners 

zijn toe te eigenen. Hierbij heeft de 

architect de taak om handvaten aan te 

reiken en mogelijkheden te scheppen 

waarbij bewoners de ruimte zelf kunnen 

wonder van de dichtheid noem. Ze 

omvatten spannende, bruisende ruimten 

vol afwisseling en diversiteit. Ze hebben 

allure maar er zijn ook ongekende 

domeinen van intimiteit.”285 Het verdient 

dan ook de voorkeur te onderzoeken 

wat de mogelijkheden zijn tot verdichten 

van de reeds bestaande steden, waarbij 

het schaarse grondgebruik efficiënter, 

intensiever en ingenieuzer benut 

wordt.286 Een stedelijk weefsel met een 

variatie tussen bebouwd en onbebouwd, 

met daartussen open gelaten ruimtes die 

zorgen voor een gedifferentieerde, kan 

zorgen voor een vitale en dynamische 

woonomgeving waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten.287

Die collectieve ruimtes zijn 

vaak niet eenduidig van karakter of 

onder te brengen in een bepaalde 

categorie. In sommige gevallen is 

sprake van een duidelijke afgebakende 

woongemeenschap, in de vorm van een 

enclave, waarbij de collectieve ruimte 

specifiek gericht is op de bewoners 

die hier woonachtig zijn. Vaak hebben 

deze een privaat karakter en zijn ze 

niet voor iedereen toegankelijk. In 

andere gevallen zijn de ruimtes wel voor 

een groter publiek bedoeld en is het 

openbare karakter groter. 

Hierbij rijst de vraag hoe deze 

collectieve ruimtes moeten worden 

vormgegeven. Timo de Rijk, auteur 

van het essay “Wég met de publieke 

ruimte” vindt dat de publieke ruimte 

een specifiek karakter dient te hebben, 
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vormgeven en eigen kunnen maken. 

Dit brengt echter ook enkele gevaren 

met zich mee. Wanneer de bewoners 

namelijk geen actieve houding 

aannemen en dit toe-eigeningsproces 

niet van de grond komt, ontstaat er een 

ongedefinieerde en onbestemde ruimte. 

En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling 

zijn.288 Toch biedt een dergelijke 

ontwerpvisie als dynamisch proces ook 

vele voordelen. Wanneer bewoners zich 

wel betrokken voelen bij het inrichten 

van de (publieke) ruimte, leidt dit meteen 

tot verbondenheid en sociale contacten.

Tussenruimtes
Wanneer architecten hun architectuur 

een bemiddelende rol willen laten 

spelen waardoor ontmoetingen 

kunnen ontstaan en sociale cohesie 

wordt gestimuleerd, is het wenselijk 

om daarbij geen lijn te trekken tussen 

privé en openbaar, maar de private 

sfeer langzaam te laten overlopen 

in het publieke domein. Zoals ook 

Manuel de Sola Morales in het artikel 

‘Openbare en collectieve ruimte De 

verstedelijking van het privédomein als 

nieuwe uitdaging’ stelt: “Het belang van 

de openbare ruimte ligt niet in de mate 

van uitgestrektheid, het kwantitatieve 

overwicht of de symbolische hoofdrol 

daarvan, maar in het onderling in 

verband brengen van particuliere, 

besloten ruimtes, waardoor ook die 

ruimtes tot collectief erfgoed gemaakt 

worden. Een stedelijk, openbaar 

te worden. De collectieve ruimtes, die 

ruimtelijke verbindingen en bewegingen 

in gang zetten en een schakel vormen 

tussen de private woning en openbare 

ruimte, leveren een belangrijke bijdrage 

aan een ontwerp.291 Dit is precies wat 

Van Eyck en Bosch ook deden met hun 

kenmerkende ‘tussenruimtes’.

Een voorbeeld van een 

gebouw waarbij privé en openbaar 

zijn verweven is het Borneohof in 

de Amsterdamse Indische Buurt, 

ontworpen door architectenbureau 

Geusebroek Stefanova. In het complex 

zijn woningen samengevoegd met 

winkel- en werkfuncties, wat bijdraagt 

aan een levendig klimaat. Er is sprake 

van een grote collectieve ruimte 

karakter geven aan die gebouwen die 

anders uitsluitend besloten zouden 

zijn - de verstedelijking van het privé-

domein - dat is het concept. Dat wil 

zeggen: het particuliere opnemen in 

de invloedssfeer van het openbare.”289 

De Sola Morales geeft dan ook aan dat 

collectieve ruimtes steeds vaker ruimtes 

zijn die niet openbaar of privé zijn, maar 

beide tegelijkertijd: openbare ruimtes 

die voor privé-activiteiten gebruikt 

worden of privéruimtes die een collectief 

gebruik toestaan.290

De privéruimte zal dus op 

een positieve wijze moeten worden 

gekoppeld aan het collectieve gebied. Dit 

spanningsveld tussen openbaar en privé 

dient daarom ook zorgvuldig ontworpen 

Figuur 19
Borneohof Amsterdam - Geusebroek Stefanova
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tussen de bouwblokken, bestaande 

uit verschillende hoven waaraan de 

woningen zijn gegroepeerd en waar 

de ontsluiting plaatsvindt. Niet alleen 

de toegangen van de woningen zijn 

rond deze grote collectieve ruimte 

gelegen, ook de private buitenruimtes 

zijn gekoppeld aan de hoven, waardoor 

het idee van een kleine stedelijke 

gemeenschap is ontstaan. Dit leidt 

tot een plek waar bewoners op een 

ongedwongen manier met elkaar in 

contact kunnen komen. Hoewel het 

binnenterrein duidelijk een ‘eigen 

wereld’ vormt, staat het niet los van de 

buitenwereld. Via verschillende poorten 

kan men vanuit de stad kijken op de 

hoven en andersom. Hierdoor ontstaat 

er een koppeling tussen openbaar 

en privé waardoor met zich toch niet 

afgezonderd voelt.292

Collectieve binnenruimtes
Ook de gezamenlijke ruimtes in een 

gebouw kunnen bijdragen aan de 

sociale cohesie tussen de bewoners. 

Een inkomsthal kan hierbij een 

belangrijke rol vervullen. Het is de eerste 

plaats waar je het gebouw aanraakt en 

het moet zodoende zorgen voor een 

thuisgevoel voor haar gebruikers. Dit 

kan bereikt worden door een bepaalde 

vorm van laagdrempeligheid en door 

te zorgen voor een ruimtelijke rijkdom. 

Een gemakkelijk toegankelijke en 

uitnodigende ingang zorgt voor een 

gastvrij en uitnodigend karakter. 

Circulatieruimtes, zoals trappenhuizen, 

ordenen de onderlinge relatie 

tussen ruimtes in een gebouw en 

stimuleren onderlinge, ongedwongen 

ontmoetingen en contacten tussen de 

medebewoners.293

In deze context van samenwonen 

en ontmoeten kan het Amsterdamse 

woongebouw ‘Gerenstein’ van Heren 

5 worden aangehaald, waarbij een 

alternatief is gezocht voor de veel 

toegepaste galerijflat met zijn vaak 

anonieme binnenruimtes. Het gebouw 

is toegankelijk via drie ingangen, die 

leiden tot trappenhuizen waar zich 

telkens 30 woningen rond bevinden. 

Het idee was om zo een ‘buurtje’ te 

laten ontstaan. Via deze trappenhuizen 

wordt een corridor over twee lagen 

ontsloten die door steektrappen zijn 

verbonden. Daarnaast is er, vanuit 

het oogpunt van ontmoeten, door de 

architecten gekozen om grote ‘gaten’ te 

creëren, waar zich gemeenschappelijke 

kamers met zitplekken en speelruimtes 

in bevinden.294 Dit geheel aan 

architectonische middelen dient dus, net 

als destijds bij Van Eyck en Bosch, ter 

stimulering van collectiviteit en sociale 

cohesie in de gebouwde omgeving.
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Van Eyck en Bosch streefden naar 

een architectuur waarbij ze de mens 

centraal stelden en ze de relatie tussen 

mensen met hun omgeving en met 

elkaar probeerden te hervormen. Ze 

zochten eveneens naar een manier om 

de nieuw te implementeren bebouwing 

een relatie te laten aangaan met het 

bestaande, voornamelijk zichtbaar in 

de diverse stadsvernieuwingsprojecten. 

Van Eyck en Bosch probeerden namelijk 

op verschillende manieren relaties te 

genereren. Niet alleen relaties tussen 

mensen, maar ook tussen de mens 

en zijn omgeving waarbij ernaar werd 

gestreefd dat bewoners weer een 

bepaalde verbondenheid met hun 

leefmilieu zouden krijgen. Tenslotte 

probeerden ze de nieuwe bebouwing ook 

wat betreft uiterlijke verschijningsvorm 

een relatie te laten aangaan met zijn 

omgeving, en vormde de bestaande 

context een cruciaal onderdeel in het 

ontwerpproces.

De niet aflatende drang van Van 

Eyck en Bosch om de gebouwde wereld 

humaner en toegankelijker te maken 

is deels geslaagd. Enkele decennia 

later hebben veel gebouwen van Van 

Eyck hun functionaliteit verloren en 

in sommige gevallen hebben ze zelfs 

nooit echt naar behoren gefunctioneerd. 

Dit kan verklaard worden door het 

ongekende geloof dat hij had in de 

architectuur om gedrag vorm te kunnen 

geven. Waarschijnlijk was Van Eyck toch 

meer filosoof dan bouwer en probeerde 

architectuur.  Ook in de eenentwintigste 

eeuw blijkt hun visie nog relevant, wat 

blijkt uit verschillende (sociologische) 

debatten die nog steeds veelvuldig 

worden gevoerd, en waarbij woorden 

als ‘context’, ‘place attachment’ en 

‘sociale cohesie’ immer relevant en 

onverminderd actueel zijn.

Het eerste thema dat inhaakt 

op het gedachtegoed van Van Eyck 

en Bosch is dat van de relatie tussen 

mensen, waarbij het begrip ‘context’ 

centraal komt te staan. Het blijkt dat 

de ‘tabula rasa’ gedachte, waarbij men 

autonome gebouwen wil maken zonder 

enige relatie met de omgeving, voor 

velen een achterhaald gegeven is. Het 

idee van de ‘genius loci’, waarbij men 

inhaakt op de ‘geest’ van de plek en 

de context beschouwd wordt als een 

belangrijk gegeven, wint dan ook steeds 

meer aan aandacht. De manier waarop 

deze ‘genius loci’ in de architectuur tot 

uiting komt is echter niet eenduidig. 

Aan de ene kant is sprake van een 

historiserende en traditionalistische 

architectuur waarbij de lokale kenmerken 

van een omgeving, zoals materiaal, stijl 

of bouwtraditie, worden overgenomen. 

Hierbinnen zijn echter ook nog enkele 

verschillende visies te herkennen. Zo is 

er een traditionalisme dat daadwerkelijk 

ingaat op de ‘genius loci’ van een plek 

en hier op een subtiele, eigentijdse 

manier op probeert in te haken. Dan 

is er ook nog een andere ‘stroming’ 

te zien die aangeduid wordt als ‘neo-

hij, onbedoeld, de mensen toch een 

zekere dwang op te leggen. Bosch is 

er wat dat betreft beter in geslaagd zijn 

gebouwen, waarin duidelijk de invloeden 

van Van Eyck afleesbaar zijn, door zijn 

praktische houding ook functioneel te 

laten werken. 

Er is daarnaast ook veel kritiek 

geweest op de architectonische 

verschijningsvorm van zowel Bosch 

als Van Eyck, die veelvuldig als 

de ‘nieuwe truttigheid’ of ‘nieuwe 

kneuterigheid’ wordt bestempeld. Veel 

van de gebouwen laten zich kenmerken 

door een overdaad aan kleinschalige 

elementen, zoals de vele trappen, 

doorgangen en erkers.295 296 En hoewel 

dit misschien ook wel bij het tijdsbeeld 

hoorde, zou de humane architectuur 

die ze destijds voor ogen hadden, 

tegenwoordig heel anders tot uiting 

komen. 

Echter, de respectvolle manier 

waarop ze met de context omgingen 

waarbij ze hun kenmerkende signatuur 

en eigenheid niet uit het oog verloren, 

de wijze waarop ze (grote) gebouwen 

‘menselijk’ wilden maken zodat bewoners 

en gebruikers zich er verbonden mee 

zouden voelen en het feit dat ze mensen 

door middel van collectieve ruimtes 

weer met elkaar in contact wilden laten 

treden zijn zienswijzen die ook nu nog 

bewondering oogsten. Zowel Van Eyck 

als Bosch hebben dan ook een zeer 

belangrijke stempel gedrukt op de 

20e eeuwse naoorlogse Nederlandse 
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traditionalimse’ of ‘postmodernisme’ en 

waarin meer sprake is van kopieergedrag 

dan van een daadwerkelijke aansluiting 

met de context en de ‘geest van de plek’. 

Er is hierbij vaak ook sprake van een 

(ironische) uitvergroting van bepaalde 

stijlkenmerken waarbij de beeldtaal de 

hoofdrol speelt. Deze ‘beeldobsessie’ 

is ook de reden voor de hardgrondige 

kritieken die uit vele hoeken te horen 

zijn. Naast een traditionalistische 

architectuur kan ook via moderne 

ingrepen aansluiting worden gezocht 

met de bestaande omgeving, waarbij de 

contrasten worden opgezocht maar ook 

gestreefd wordt naar een samenhangend 

stadsbeeld. Een laatste ‘richting’ is die 

van de ‘Derde Weg’ of waarbij men het 

achterhaald vindt dat er zo duidelijk een 

onderscheid moet worden gemaakt 

tussen ofwel ‘traditionalistisch’ ofwel 

‘modernistisch’. Deze vaak jonge 

architecten of architectenbureaus 

vinden een verhalende architectuur 

belangrijker dan dat ze een bepaalde 

stijl opgedrukt krijgen. Vernieuwend 

met een historische onderlegger en met 

aandacht voor de bewoner.

Een tweede maatschappelijk 

thema dat tegenwoordig veel aandacht 

krijgt, is de manier waarop de gebouwde 

omgeving de binding van mensen 

met hun woon- en leefomgeving kan 

versterken. Het begrip ‘place attachment’ 

focust zich op de manier waarop 

bewoners zich (emotioneel) betrokken 

voelen met hun omgeving, en is in sterke 

architect kan hierbij een belangrijke, 

verbindende rol spelen. Door het 

implementeren van collectieve ruimtes, 

zowel buiten in het stedelijke weefsel 

als binnen in de vorm van gezamenlijke 

(circulatie)ruimtes, kunnen bewoners 

verbonden raken met elkaar. Er bestaat 

geen concrete manier waarop deze 

moeten worden vormgegeven, maar 

het is gewenst om de harde lijn tussen 

privé en openbaar te verzachten door 

de private sfeer langzaam te laten 

overlopen in het publieke domein: de 

verstedelijking van het privédomein, 

vergelijkbaar met de voor Van Eyck en 

Bosch kenmerkende tussenruimtes.

Concluderend voor dit onderzoek 

naar het gedachtegoed en de gebouwde 

werken van Van Eyck en Bosch kan dan 

ook gesteld worden dat hun inspirerende 

visie op de mens en de stad als dialoog 

nog weinig aan kracht heeft verloren 

en deze nog even actueel is als een 

enkele decennia geleden. Een ziens- en 

werkwijze waar dus nog steeds lering uit 

kan worden getrokken en die naar mijn 

mening ook in de eenentwintigste eeuw 

een herwaardering verdient.

mate afhankelijk van de mensen die er 

in de buurt rondlopen en de banden die 

daarmee wel of niet worden aangegaan. 

Deze ‘plaatsbinding’ heeft dus veel 

raakvlak met het eerder besproken 

thema van de sociale cohesie. Er is 

echter ook een invalshoek die zich richt 

op de ‘fysieke binding’ met een wijk; 

de manier waarop mensen een band 

aangaan met de (gebouwde) omgeving. 

Architecten en stedenbouwkundigen 

kunnen hier een belangrijke en positieve 

bijdrage aan leveren. Laat mensen 

bijvoorbeeld meer betrokken worden 

bij het inrichten van de openbare 

ruimtes of geef ze de kans om een 

woning naar eigen wens aan te passen. 

Een meer extreme vorm van het zelf 

vormgeven van de gebouwde omgeving 

is gelegen is de ‘bottom up benadering’, 

waarbij IPO (individueel particulier 

opdrachtgeverschap) en CPO (collectief 

particulier opdrachtgeverschap) de 

meest toegepaste en voor velen de 

meest bekende zijn. Daarnaast blijkt dat 

een kleinschalige omgeving door velen 

nog altijd als positief wordt beoordeeld 

en identificatiemogelijkheden biedt, 

waar bewoners makkelijk verbonden 

mee raken en bijdraagt aan het 

‘thuisgevoel’.

Het laatste aangesneden 

onderwerp dat voortkomt uit de visie 

van Van Eyck en Bosch en dat nog 

veel relevantie blijkt te hebben in het 

architectonische en stedenbouwkundige  

debat is dat van de ‘sociale cohesie’. De 
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Deze scriptie en het daarmee 

samenhangende literatuuronderzoek 

dat ik heb gedaan, heb ik als erg 

interessant ervaren. Omdat ik nog vrij 

weinig ervaring had met een dergelijke 

literatuurstudie, had ik in het begin nog 

moeite om de informatie te verzamelen 

en te filteren. Een proces dat veel tijd 

heeft gekost maar me ook veel heeft 

opgeleverd. Naarmate ik me meer 

en meer vastbeet in mijn zoektocht, 

begon ik ook steeds meer grip op het 

onderwerp te krijgen. Er zijn dan ook 

heel wat ruwe versies doorheen gegaan 

voordat ik uiteindelijk dit voor u liggende 

eindresultaat kon tonen.

Dit theoretische onderzoek naar 

de visie en werken van Van Eyck en 

Bosch heeft me dan ook niet alleen 

inzicht gegeven hoe de twee architecten 

te werk gingen in de bestaande stad, 

maar vormt ook de basis voor mijn 

afstudeerontwerp van gezinswoningen 

in de stedelijke context van de 

Nieuwmarktbuurt.
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