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Het onderwerp van Atelier Potsdam ligt op het raakvlak van mijn passies, namelijk de 
geschiedenis van Europa, architectuur, kunst en zelfs muziek (Frederik de Grote was een 
beroemd !uitist). Daarnaast lag een concrete vraag ten grondslag: hoe gaan we in deze tijd om 
met de architectonische identiteit van Potsdam? 

Atelier Potsdam sprak mij ook in een ander opzicht aan. In de loop van mijn studie vonden 
drie afstudeerateliers1 over Amsterdam plaats die ik met veel interesse heb gevolgd. De 
inhoudelijkheid en de projecten die het opleverde maakten veel indruk. Atelier Potsdam staat in 
lijn met deze ateliers en ik beschouw het als geluk dat een dergelijk Atelier zich aandiende toen 
ik ging afstuderen.

Het laatste geluk bij dit atelier was de groep. Atelier Potsdam bestond uit 7 uitdagende studenten 
met een tomeloze ambitie. In de tijd dat we elkaar nog nauwelijks kenden hebben 4 weken in 
Potsdamse vakantiehuisjes ‘gewoond’. We zaten veel te dicht op elkaar, maar een slecht woord 
is nooit gevallen; integendeel! Gedurende het hele jaar hebben we elkaar goed geholpen en veel 
van elkaar geleerd. 

Ik hoop dat de energie die ik van dit jaar kreeg terug te zien is in dit verslag.

Maaike Goedkoop

1 Amsterdam Langsdoorsnede, Amsterdam Dwarsdoorsnede en de Rede van Amsterdam, onder begeleiding van Bernard 
Colenbrander, Christian Rapp en Pieter van Wesemael

Voorwoord
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Potsdam is een satellietstad van Berlijn. Naar verwachting zal Potsdam in de komende 
decennia opgaan in het agglomeraat rond Berlijn, waarbij het inwonersaantal toeneemt 
met c.a. 25.000 inwoners. De huidige woningvoorraad zal niet kunnen voldoen aan 
deze vraag, wat betekent dat de stad moet verdichten en uitbreiden in de periferie. 
Rem Koolhaas omschrij" de gevolgen van een dergelijke ontwikkeling in zijn theorie 
!e Generic City (S, M, L, XL, 1995), en belicht de gevolgen van een te grote periferie. 
In een stad onderscheidt hij de binnenstad en de periferie als twee losse entiteiten, 
en hij stelt dat het karakter van de binnenstad doorvloeit in de periferie zolang deze 
twee in verhouding zijn. De periferie kenmerkt zich door generieke eigenschappen; de 
structuur van de periferie is van algemene oorsprong en grijpt op geen enkele manier 
aan op de bestaande stad. Als de periferie te groot wordt, dan verliest de stad zijn 
karakteristieke kenmerken, en verandert de stad in een generieke stad. Dit scenario is 
wezenlijk in Potsdam, en daaruit volgt de stelling: Potsdam belee" het kantelpunt van 
een a-generieke naar een generieke stad.

Om te interveniëren in deze beweging is de identiteit als volgt onderzocht. O.M. Ungers 
beschrij" de identiteit van de stad als een dynamisch fenomeen (Cities within the City 
(1978). Hij beschouwt de stad als een collage van deelgebieden met een herkenbaar 
karakter, en stelt dat de identiteit van de stad alleen op dit niveau wordt gegenereerd. 
In de M3 fase omschreef dit atelier zo’n deelgebied als niche; een gebeurtenis die 
(exclusief) plaatsvond in Potsdam, en welke tot uiting kwam in het stadsweefsel met een 
kenmerkende typologie en morfologie. In navolging op Ungers’ theorie hebben we het 
stedelijke weefsel van Potsdam onderzocht op verschillende karakteristieken, en daarbij 
konden we de volgende niches onderscheiden: de ceremoniële stad, economische 
stad, garnizoen stad, wetenschapsstad en woonstad. We onderzochten de niches als 
losse entiteiten, en met behulp van casestudies beschreven we de ontwikkeling en de 
structuur van de niches. 

Dit onderzoek bevestigde dat Potsdam in de oorsprong een zeer typische identiteit 
had. De onderzochte niches waren nadrukkelijk en lang aanwezig, en konden zonder 
probleem naast elkaar bestaan. Tegelijkertijd was het merendeel van de niches een 
zeldzaamheid in Pruisen/Duitsland (ceremoniële stad, garnizoen stad, (#lm) industriële 
stad). In de loop der tijd is de identiteit van Potsdam erg verzwakt omdat het grootste 
deel van de niches passief zijn geworden, ze bestaan alleen nog maar in fysieke vorm. 
Van alle niches die werden onderzocht zijn alleen de wetenschap- en woonstad nog 
aanwezig, waarbij het opviel dat de recente bouwprojecten in deze niches opvallend 
generieke eigenschappen vertoonden. Hiermee bevestigen de casestudies de stelling dat 
de identiteit van de stad gevaar loopt, en dat het kantelpunt van een a-generieke naar 
een generieke stad nabij is. 

Koolhaas, R. (1994) The generic city, in S, M, L, XL, 2e editie 1998, New York: Monacelli Press. 
Ungers O.M. (1978) Cities within a city. Lotus international (1978), #19, p. 82-97

Atelier Potsdam
vooronderzoek
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Inleiding
Door een sterke interesse voor Europese geschiedenis ontstond een natuurlijke 
affiniteit met de niche ‘Ceremoniële Stad’. De Ceremoniële stad is ontstaan door een 
langdurig verblijf van de Pruisische koningen in Potsdam, die een persoonlijke invloed 
uitoefenden op de stedelijke structuur van Potsdam. De ceremoniële stad bestaat uit de 
bouwwerken die de Pruisische koningen in gebruik hadden ten behoeve van hun ambt 
en hofhouding. De bouwwerken zijn verspreid over zowel de stad als het landschap. 
Aangezien de monarchie van Duitsland is verdwenen bestaat de niche tegenwoordig 
alleen nog maar als rudiment.

Probleemstelling
De ceremoniële niche geniet tegenwoordig een hernieuwde belangstelling. Vanuit de 
gemeente gaat er bijzonder veel aandacht uit naar het onderhoud en het terugbouwen 
van gebouwen uit de (rudimentaire) Ceremoniële niche. Deze aandacht gaat uitsluitend 
naar de buitenkant van de stad, namelijk de stadsplattegrond en de gevels. De paradox 
hierbij is dat de stad en het landschap in de loop van de tijd onomkeerbaar is veranderd 
door infrastructurele ontwikkelingen, veranderde eigendomsverhoudingen en een 
nieuwe politieke structuur. Doordat de oude en de nieuwe stadsstructuur met elkaar 
interveniëren, is de exacte herleving van de ceremoniële stad onrealistisch. 

Het beleid van de gemeente richt zich desalniettemin op het zoveel mogelijk 
terugbouwen. Dit leidt ertoe dat de context van de reconstructies soms ernstig 
gecompromitteerd wordt, en dermate afwijkt ten opzichte van vroeger dat de 
reconstructies (hoe nauwkeurig uitgevoerd ook) worden gedomineerd door het 
schrijnende contrast tussen de oude en nieuwe stadsstructuur. Het authentieke 
stadsbeeld blijft daardoor uit. (zie blz 19) Deze observatie ontlokt de ambitie om op 
zoek te gaan naar de kernwaarden van de ruimtelijke structuur van de Ceremoniële 
niche, en te zoeken naar manieren deze beter te integreren in het moderne stadsweefsel.

Grand Potsdam
onderzoeksopzet

BOVEN

Potsdammer Stadsslot voor de 
oorlog

ONDER

Potsdammer Stadsslot na 
reconstructie
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Doelstelling
Het doel van dit project is om te begrijpen op welke manier de rudimentaire 
overblijfselen van de Ceremoniële stad tot hun recht kunnen komen in het straatbeeld. 
Dit project gaat dus uitsluitend over de uiterlijke kenmerken (de Buitenkant) van 
Potsdam als Ceremoniële stad.
Met een analyse van de ontstaansgeschiedenis van de Ceremoniële stad worden de 
belangrijkste genetische kenmerken beschreven. Deze kenmerken zullen nader 
onderzocht worden in vier casestudies, welke de algemene ruimtelijke componenten 
van de Ceremoniële stad zullen blootleggen. 
Deze ruimtelijke componenten zijn de basis voor de Buitenkantstad-theorie. Deze theorie 
is een extreem gerationaliseerd systeem van de tijdloze ruimtelijke eigenschappen 
van de Ceremoniële stad, en dient als (ontwerp)handvat om de structuur van de 
Ceremoniële stad in het huidige straatbeeld te integreren. Hiermee probeert dit project 
een bijdrage te leveren in de versterking van de identiteit van Potsdam.

Onderzoeksvraag
In het onderzoek staat de volgende vraag centraal:

Hoe kunnen de rudimenten van de Ceremoniële stad in Potsdam sterker tot uitdrukking 
komen in de identiteit van de stad?

Om antwoord te geven op de hoofdvraag wordt deze opgedeeld in drie deelvragen:

1. Wat zijn de genetische kenmerken van de Ceremoniële stad?

2. Wat zijn de beeldbepalende componenten van de Ceremoniële stad? 

3. Wat is het relevante repertoire van de Ceremoniële stad?

4. Hoe is dit repertoire te rationaliseren tot een rationeel systeem?

5. Hoe kan dit systeem worden toegepast op de concrete herintegratie van de Ceremoniële 
rudimenten van Potsdam Mitte?

BOVEN

Potsdamer Mitte voor de oorlog

MIDDEN 

Potsdamer Mitte c.a.2005

ONDER

Potsdamer Mitte na herbouw 
Stadsslot
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Zoals de deelvragen suggereren bestaat dit onderzoek uit drie delen. Allereerst wordt de genese 
van de Ceremoniële stad beschreven om de ontstaanskenmerken te onderzoeken en om te 
onderbouwen welke eigenschappen uniek en behoudenswaardig zijn. Daarna worden een 
aantal case studies gegeven om de beeldbepalende componenten  van de niche te onderzoeken. 
Met deze componenten wordt het relevante repertoire van de Ceremoniële niche gedestilleerd, 
waarna deze wordt vertaald naar een rationeel systeem genaamd de Buitenkantstad. De 
Buitenkantstad-theorie omschrijft het ruimtelijke systeem van de Ceremoniële stad, waar 
de losse bouwwerken en objecten een onderdeel van zijn. Deze losse gebouwen en objecten 
worden gecategoriseerd in een overzichtelijk repertoire dat gebruikt kan worden voor concrete 
interventies waarmee de stedelijke identiteit van Potsdam kan worden versterkt.

Ontwerpopgave
In navolging van het onderzoek naar de Ceremoniële stad zal de Buitenkantstad-theorie in 
praktijk worden gebracht aan de hand van twee ontwerpscenario’s in het reconstructiegebied 
“Potsdam Mitte”. Dit bouwproject is gelegen in het centrumgebied van Potsdam, en staat in 
het teken staat van het historische stadsherstel. Hierbij gebruikt men het Leitbautenkonzept 
waarmee wordt geprobeerd het historische straatbeeld te versterken door de exacte 
reconstructie van de Leitbauten; de belangrijkste gebouwen van het gebied. 
De Buitenkantstad-theorie biedt ontwerphandvaten voor een sterkere invulling van het gebied, 
en geeft inzichten hoe de Leitbauten reconstructies beter tot uiting kunnen komen in het 
nieuwe straatbeeld.

Onderzoek
Synthese van de Ceremoniële stad

van gehucht tot ceremoniële stad

4 casestudies
beeldbepalende componenten

Grand Potsdam
het Potsdamse repertoire

De Buitenkantstad
theorie over barokke stedenwbouw
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Berlijn en Potsdam
Het lot van Potsdam is gevormd door het naastliggende Berlijn. Berlijn werd rond de 
16e eeuw steeds belangrijker binnen het keurvorstendom-Brandenburg. Brandenburg 
werd geregeerd door de keurvorst, die zijn ambt overerfde als lid van het Hohenzollern 
geslacht. Oostelijk van Brandenburg bevond zich het Hertogdom Pruisen. Pruisen 
werd geregeerd door een andere tak van de Hohenzollern dynastie. In vergelijking 
met de overige deelstaatjes van het Heilige Roomse Rijk waren beide staten van 
aanzienlijke omvang. Toen de Pruisische tak van de Hohenzollern in 1618 uitstierf 
werd het Pruisische deel overerft door de Brandenburgse Keurvorsten1, waardoor de 
2 staten werden geïntegreerd tot een groot keurvorstendom: Brandenburg-Pruisen. 
Ongeveer 100 jaar later, in 1701, kreeg de keurvorst na een geslaagde diplomatieke 
onderhandeling met het Heilige Roomse Rijk de toestemming om zich te verheffen 
tot koninkrijk Pruisen. Berlijn, de grootste stad in het voormalige keurvorstendom 
Brandenburg werd verkozen tot de hoofdstad van het nieuwe koninkrijk.

De hoofdresidentie van de koningen was het Stadsslot van Berlijn. Naast deze 
residentie onderhielden de vorsten ook een aantal buitenverblijven, verspreid over 
het hele land. Deze werden zoal gebruikt als ambtswoning in afgelegen gebieden, 
buitenwoningen of jachtsloten. Hoewel het Stadsslot in Berlijn altijd werd overerfd 
bij de troonswisseling, was het niet gebruikelijk dat de nieuwe vorst dezelfde 
buitenverblijven als zijn voorganger in gebruik nam. Als dit wel gebeurde, dan ging 
er op zijn minst een grondige verbouwing aan vooraf. In de regel zijn de meeste 
landgoederen dus door slechts één koning gebruikt, waardoor een groot deel van de 
landgoederen leegstonden. Verkoop was echter geen noodzaak. Ze werden gebruikt als 
gastenverblijven, woningen voor notabelen, vrienden en (buiten) echtelijke geliefden.  
Omdat elke koning nieuwe paleizen bouwde en de paleizen nooit verkocht werden, 
groeide het aantal landgoederen in de loop der tijd gestaag.

1 wikipedia.org/wiki/Brandenburg-Pruisen

Synthese van de Ceremoniële stad

van gehucht tot ceremoniële stad

BOVEN 

Stadsgezicht op Potsdam in 
de voor Keurvorst Frederik 
Willem I
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Ondanks de onvaste woontradities van de monarchie is Potsdam een opmerkelijk 
constante factor geweest. In bijlage A2 achterin dit boekje is te zien dat alle vorsten in 
de loop van de tijd telkens opnieuw in en rond Potsdam bouwden. Dit resulteerde in 
een uitzonderlijk groot aantal landgoederen op een relatief klein grondgebied. Tijdens 
de koninklijke aanwezigheid veranderde Potsdam langzaam van een primitief gehucht 
in een weelderige Ceremoniële stad. De genese van de Ceremoniële stad is het beste 
te omschrijven aan de hand van vier koningen die elk hebben bijgedragen aan de 
stadsstructuur.

Het paradijseiland 
1640-1688, Keurvorst Frederik Willem I, De Grote Keurvorst

Het landschap rond Berlijn is een post-glaciaal landschap, een licht glooiend reliëf 
van heuvels en plateaus, grotendeels bedekt met bos en doorkruist door brede, rustige 
watergangen. Potsdam, gelegen in dit landschap, was een klein gehucht aan de oever 
van het Haveldal, en had al in 1345 stadsrechten verworven1. Het decor rond moet 
opzienbarend zijn geweest, want de kunstadviseur van Keurvorst Frederik Willem I 
prees per brief aan om het ‘ganze Eyland’ van Potsdam op te kopen en om te vormen tot 
‘Paradies’2. Hierop kocht de keurvorst de omliggende dorpen op het eiland, Bornim, 
Bornstedt, Geltow, Golm, Grube, Drewitz en Glienicke. 

Keurvorst Frederik Willem had in zijn jonge jaren veel tijd doorgebracht in Nederland. 
In Brandenburg heersten armoedige omstandigheden, maar door de internationale 
contactenkring die hij in Nederland onderhield kwam hij in aanraking met Europese 
architectuur en landschapsparken. Een van de contacten die hij uit deze periode 
overhield was de Kunstadviseur, Johann Motiz van Nassau-Siegen, die als diplomaat 
de hele wereld had gezien. Met zijn kennis van de wereldse referenties achtte hij de 
omgeving van Potsdam geschikt voor een groot nieuw buitenverblijf. 

Het hart van het nieuwe buitenverblijf lag in Potsdam, waar de Keurvorst een nieuw 
Stadsslot liet bouwen langs de Havel, aan de voet van de toegangsbrug naar het eiland. 
Het was een gebouw met vier vleugels rond een vierkant voorhof; een primitievere versie 
van de latere gedaante (zie blz 27). Daaromheen werd een tuin aangelegd die uitkeek 
over het water. In de omliggende dorpjes werden kleinere buitenbuitenverblijven 
aangelegd, die onderling verbonden werden met nieuwe routes. De jacht was een 
voornaam tijdverdrijf voor de keurvorst, hij genoot een regal3. Hij liet in de bossen 
enkele jachtsterren aanleggen die dienden voor de Parforcejacht, waarbij drijvers het 
wild vanuit de bossen richting open assen drijven zodat de keurvorst vanaf het midden 
van de ster op de dieren kon schieten. 

1 Potsdam: Daten und Ansichten p.16
2 Potsdam: Daten und Ansichten p.19
3 Alleenrecht op de jacht, Metropolitan landscape, p.154

BOVEN 

Overzichtstekening van 
Potsdam eind 17e eeuw

MIDDEN 

Stadsslot van Potsdam met 
lustgarten, gebouwd door 
Keurvorst Frederik III

ONDER

Reconstructiekaart van 
Potsdam rond 1680
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De opvolger van de Große Kurfürst, Koning Frederik I, heeft relatief weinig in Potsdam 
gebouwd, maar gebruikte de landgoederen wel intensief voor bijvoorbeeld zijn twee 
huwlijken en een aantal diplomatieke bijeenkomsten.

De garnizoensstad
1713-1740, Koning Frederik Willem I, De Soldatenkoning

Koning Frederik Willem I, de kleinzoon van Keurvorst Frederik Willem I had een 
voorliefde voor het leger en was een fervent jager. Hij verbleef graag in Potsdam, en 
regeerde zijn land zoveel mogelijk vanuit het Stadsslot. Op den duur vestigde hij ook 
een garnizoen in Potsdam, maar de capaciteit van de bestaande stad was te klein voor 
het grote aantal soldaten dus werd de stad tweemaal uitgebreid; in 1722 en in 1733. 

Door de krappe begroting en de gesystematiseerde bouwwijze was het nieuwe 
stadsweefsel opvallend simpel en neutraal van aard. Binnen een semi- orthogonaal 
geordend stratenpatroon werden barakken (vakwerkhuisjes) geplaatst in de vorm 
van gesloten bouwblokken. Er ontstonden straten en binnenhoven die eerder de 
structuur van een stad representeerde dan die van een militaire nederzetting. De 
soldaten woonden in bij gezinnen. De stad was omsloten door een stadsmuur en was 
in afgezondering geraakt van het landschap.

Hoewel het overgrote deel van de stadsuitbreidingen sober gehouden is, zijn twee 
gebieden met een bijzondere aandacht voor stijl gebouwd. De Soldatenkoning was 
getrouwd met een Hollandse, en had een voorliefde voor bouwkunst uit het land 
van zijn geliefde. Hij liet de Hollandse bouwmeester, Jan Bouman, naar Potsdam 
overkomen om enkele van de barakken te bouwen als Hollandse baksteenhuisjes, nu 
het Holländisches Viertel. Een eind verderop werd het Französisches Viertel gebouwd. 
Beide buurten zijn met veel toewijding voor stijl gebouwd, maar stonden vrij ad hoc 
in de stad.

Welvaartstad
1740-1790, Koning Frederik II, Frederik de Grote

Na zijn kroning initieerde Frederik de Grote de bouw van een nieuw residentieel 
zomerpaleis op de top van een wijnheuvel vlak buiten de stadsmuren van Potsdam. Het 
paleis heette Palais Sanssouci (Zonderzorgen), en was het eerst bouwwerk buiten het 
door muren ingesloten stad. De overgang tussen stad en land werd geënsceneerd met 
grote gebaren zoals een patte d’oie1, een triomfboog, rechte bomenlanen langs assen die 
tot in de plattegrond van het paleis doorliepen. In hetzelfde park liet Frederik de Grote 
een enorm nieuw paleis bouwen; het Neues Palais. Dit paleis was bedoeld als verblijf 
voor hofgasten. 

1 Monumentaal plein waarop wegen straten samenkomen

BOVEN

Vakwerkhuis van Koning 
Frederik Willem I, 
gerestaureerd in 
oorspronkelijke staat 

MIDDEL

Vakwerkhuizen van de 
stadsuitbreidingen, v.l.n.r. 
hoekhuis, standaard en 
breed

ONDER

Stadsuitbreidingen round 
oude stad, eerste (groen) en 
tweede (geel) 
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Frederik de Grote spendeerde veel tijd in Potsdam. Het was een plek waar hij zich 
richtte op zijn idealen en zijn grote passies; kunst, muziek, filosofie, literatuur en 
architectuur. Hij onderhield in Potsdam ook graag contacten met de aristocratie van 
zijn tijd, die hem bijstonden in de hervormingen van het land. Hij trachtte zoveel 
mogelijk wetenschappers, schrijvers, dichters, musici en diplomaten aan het hof te 
verzamelen om Potsdam het toonbeeld te laten zijn van zijn ideaal-maatschappij. 

Voor Frederik de Grote was het van groot belang om de stad toegankelijk te maken 
voor gasten. Daarom hechtte hij een grote waarde aan de herstructurering van de stad. 
Hij hekelde de armoedig ogende barakken die zijn vader had gebouwd, de straten 
van Potsdam moesten een onderdeel worden van de Ceremoniële stad. Hij voerde 
bijzonder veel bouwwerkzaamheden uit in Potsdam (bijlage A2), en de stad onderging 
een rigoureuze metamorfose. Een citaat uit een brief aan Frederik de Grote uit 1758 
illustreert dit: 

 “Oh Potsdam, oh Potsdam, ze geeft u ultiem geluk; met zekerheid beweer ik dat ze u 
zal roeren, ten tijde van mijn vader was ze nog armoedig, maar als u wederkeert zult u 
zijn stad niet meer herkennen door de pracht die ik haar toebracht: ik koos de mooiste 
bouwwerken in Europa, vooral uit Italië, en liet ze in het klein uitvoeren met de middelen 
die voor mij beschikbaar zijn. De proporties zijn weloverwogen en u zou de bouwwerken 
die ik voltooide kunnen waarderen. Ik beken dat ik het leuk vind om te bouwen en te 
versieren…” (Giersberg, 2001, p.34)

In het citaat doelt Frederik de Grote op de Stadtverschönerung. Vrijwel elk pand 
in de stad werd van een nieuwe gevel voorzien. Hij dicteerde de architecten met 
gedetailleerde schetsen. De architecten restte de nederige taak om de ideeën van de 
koning te verwezenlijken. Ook grotere gebouwen als de Nicolaikirche, het Stadsslot, 
het gemeentehuis kregen een metamorfose. Ook werden de straten versierd met 
beelden en beplanting, en werden alle bruggen verbouwd tot protserige doorgangen 
met flankerende beeldhouwwerken en lantaarns. 

Door de Stadtverschönerung veranderde Potsdam in een barokke stad. Zoals het citaat 
van Frederik II al benadrukt, hielden alle ingrepen die hij deed een onderling verband. 
Hij zocht naar de ultieme proporties en probeerde de stad op deze manier in zijn 
geheel naar een hoger niveau te brengen. De eigenschappen van alle bouwwerken die 
Frederik de Grote beantwoorden aan de definitie van Barok: “The baroque privileged 
the heteronomous principle of enchainment whereby an urban composition, a building 
and all its components are indissociably linked in a continual flowing movement destined 
to reinforce the dominant social hierarchy in the eye of the spectator.” (Ideal Cities , p.103)

BOVEN

Schtesen van Frederik de 
Grote van gevelontwerpen in 
de stad

RECHTS

Inspiraties van Frederik de 
Grote
*: niet gebouwd

VENETIE

Palazzo Valmarana, Andrea Palladio, 1565 
Palazzo Angarano*, Andrea Palladio, 1564

Palazzo Giulio Grapa*, Andrea Palladio, 1563 
Palazzo Porto Barbarano, Andrea Palladio, 1569

Palazzo Valmarana, Andrea Palladio, 1565 
Palazzo Thiene, Andrea Palladio, 1542-46

POTSDAM

Mammonstrasse 6, Georg Christian Unger, 1781
Rathaus, Johann Boumann, 1753

Palazzo Giulio Grapa, Karl Ludwig Hildebrant, 1753
Schwertfegerstrasse 1, Carl Ludwig Hildebrant, 1753

Schlossstrasse 7, Johann Boumann, 1754 
Am Neuen Markt 5, Johann Gottfried Buring, 1755
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Paradijs-stad
1840-1861, Koning Frederik Willem IV

Buiten de stad moest de allergrootste metamorfose nog komen. In 1816 werd hovenier 
Peter Joseph Lenné aangesteld als landschapsarchitect aan het hof. In 1826 ontwierp 
hij een allesomvattend landschapsplan waarmee hij in wezen voortbouwde op de 
Paradiesinsel-filosofie: een groot paradijs. Het plan herdefinieerde de contextuele 
relatie van de stad in het landschap door de tot dan toe losse landgoederen in het 
ongecultiveerde landschap met elkaar, en met de stad te integreren. Ook stapte Lenné 
stapte af van de dominante assen in Sanssouci, en maakte hij ze meer natuurlijk (zie 
afb. binnenflap). De nieuwe ontwerp-elementen waren zichtassen en uitzichtpunten 
en eindeloos dwalende wandelpaden met soms een folly, een beeld of een bijzondere 
boomsoort. 
 
Na het ontwerpen van het ’Gartenreich’ door Lenné werd architect Karl Friedrich 
Schinkel benoemd tot hof-bouwmeester. Samen met Lenné ontwierp hij drie nieuwe 
landgoederen in de omgeving van Potsdam. Opvallend aan de architectuur van Schinkel 
is dat de bouwstijl allerlei invloeden kende, waarmee zijn gebouwen stijl-onvast lijken. 
Bouwstijl leek ondergeschikt te zijn aan harmonie tussen cultuur en natuur.

Frederik Willem IV, die als enige afstammeling van Frederik II het Paleis Sanssouci 
heeft bewoond, was de laatste Koning die de Ceremoniële stad heeft uitgebreid. 
Hij bouwde Charlottenhof (afb.) en een nieuwe Orangerie in park Sanssouci. Deze 
Orangerie werd met een nieuwe as gekoppeld aan de hoofdas die Frederic de Grote 
ooit had aangelegd (afb.). In het centrum heeft hij alleen de Nicolaikirche voorzien van 
zijn uiteindelijke uiterlijk. 

BOVEN

Charlottenhof, Karl Friedrich 
Schinkel, 1826 (F.W. IV)
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Conclusie
De Ceremoniële stad is een samenhangende structuur die gedurende een lange periode ad-hoc 
is gegroeid en zich verspreid heeft door de stad als over het land. 

Een groot geheel
De Ceremoniële stad ontwikkelde zich in het verlengde van de bestaande structuren; er kwam 
alleen maar bij en er werd nooit gesloopt. Hoewel hij in stappen is ontstaan lag er telkens een 
bijzondere nadruk op de integratie tussen de losse onderdelen. Zoals vrijwel alle episoden laten 
zien (Frederik Willem I, Frederik II, en Frederik Willem IV), werden de bestaande onderdelen 
vaak gewijzigd of geherinterpreteerd, maar de intrinsieke structuur van het bestaande object 
bleef daarbij altijd intact. Deze herinterpretaties bewijzen dat niet de statische objecten, maar 
de structuur van de Ceremoniële bouwwerken als geheel de boventoon voerde.

Ad hoc
De monarchie had een absolute macht, dus niets verplichtte de koning om in Potsdam 
te bouwen; na elke troonswisseling moest opnieuw blijken of, en hoe de Ceremoniële stad 
uitgebreid zou worden. Daarnaast kenmerken de ingrepen zich doordat ze uitsluitend voor 
de zittende macht dienden, aangezien het merendeel van de paleizen uiteindelijk alleen door 
de bouwer bewoond. Bovendien veranderde de bouwstijl voortdurend, wat tot een bijzondere 
varieteit heeft geleid. Met andere woorden, de synthese van de Ceremoniële niche is het 
product van een reeks ad-hoc gebeurtenissen.

Stad en Land
Het spanningsveld tussen de stad en de natuur is vanaf de 17e eeuw een wederkerend thema 
geweest. Bij alle generaties, op die van Frederik Willem I na, lag de nadruk op de integratie van 
het stadslandschap en het cultuurlandschap.

RECHTS

Park Sanssouci
met schetsen van Paleis 

Sanssouci, Frederik de Grote
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Uit het vorige hoofdstuk bleek dat de Ceremoniële stad een samenhangende structuur 
is die ad-hoc gegroeid is en zich verspreid heeft door stedelijk en landelijk gebied. 
In dit hoofdstuk worden de componenten van samenhang onderzocht waarmee 
ruimtelijke structuur gerationaliseerd kan worden. Dit gebeurt aan de hand van vier 
casestudies: het Potsdammer Stadsslot, het Paleis van Sanssouci, het Marmerpaleis en 
de Orangerie. Deze casestudies omvatten voorbeelden uit sterk verschillende tijden en 
plekken (17e-19e eeuw/stad en land) waarmee de conclusies uit het vorige hoofdstuk 
worden onderstreept. 

Het Potsdammer Stadsslot

Hoofdas
De huidige gedaante van het Stadsslot bestaat sinds de 17e eeuw. Het gebouw bestaat 
uit vier aaneengesloten vleugels rond een binnenhof, met in de hoeken vier paviljoens. 
De hoofdvleugel is hoger en was voorzien van de hoofdingang. De vleugel ertegenover 
heeft een poort naar de binnenplaats. De twee ingangen van het gebouw zijn tegen 
elkaar uitgelijnd en zijn de basis van de as, en de plattegrond van het gebouw is 
symmetrisch rond deze twee ingangen uiteengelegd.

Buiten het Stadsslot heeft altijd een tuin gelegen. Het precieze ontwerp van de tuin 
is slecht te achterhalen, maar op alle archiefmaterialen is te zien dat de as vanuit de 
ingang van het gebouw doorliep tot aan het water. Dat wil zeggen, in elk ontwerp waren 
symmetrisch uitgelijnde elementen te zien zijn op de as van het gebouw.
Nikolaikirche, de 2e as
Achter het Stadsslot lag de stad. In de 17e eeuw stelde deze stad niet veel voor, het was 

Vier casestudies

Het Potsdammer Stadsslot, Paleis van Sanssouci, Marmerpaleis en de Orangerie

BOVEN NAAR ONDER

Het Potsdammer Stadsslot 
(3), Paleis van Sanssouci 
(11), Marmerpaleis (15-16) en 
de Orangerie (20). blz 36-39
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een verzameling amorf geplaatste huisjes. Achter de poort werd op den duur een kerk 
aangelegd waarvan het ontwerp op zichzelf stond, dat wil zeggen, de plattegrond of de 
ingang was niet georiënteerd op de as van het Stadsslot. Later, in de tijd van Frederik de 
Grote werd de kerk voorzien vavvwvn een nieuw toegangsportaal. Deze nieuwe ingang 
had sterke barokke invloeden en was zeer symmetrisch vormgegeven. De symmetrieas 
van de gevel werd een aantal meter verderop nog eens benadrukt door een Obelisk. 
Tussen de obelisk en de symmetrische gevel ontstond op deze manier een kleine as. 
De as van het Stadsslot en de as van de kerk waren twee losse entiteiten. De ene as 
representeerde de koninklijke macht, de tweede as representeerde de religie.

Twee assen, een systeem
Uiteindelijk zijn deze twee assen in de tijd van Schinkel door twee vernuftige 
ontwerpstappen verenigd. Als eerste werd de gehele oude kerk gesloopt. Op precies 
dezelfde plek kwam een nieuwe, grotere kerk die dit keer niet alleen in de gevel, maar 
in zijn geheel symmetrisch was ontworpen. Deze symmetrieas was dezelfde als van de 
gevel van de oude kerk, dus de as tussen de kerk en de obelisk bleef onveranderd. 
Het bijzondere aan het volume van de nieuwe kerk, is dat het middelpunt precies in 
de as van het Stadsslot viel, maar omdat de symmetrie van het ontwerp uitsluitend is 
geënt in de richting van de obelisk en verder geen enkele vorm van symmetrie richting 
het Stadsslot vertoont, waren de kerk-as en de slot-as nog steeds twee losse entiteiten. 
Een aantal jaren later, en dit moet met vooruitgedacht zijn, is er op de nieuwe kerk een 
koepel geplaatst met een torentje. De slot-as en de kerk-as zijn dankzij de koepel met 
elkaar verbonden. Dit komt door het volgende:

De kerk bestaat uit twee verschillende delen: de onderbouw van de kerk is bilateraal 
symmetrisch in de richting van de obelisk. De koepel van de kerk is rotatie 
symmetrisch, en reageert daarmee in wezen op elke as uit willekeurige richting die 
door het middelpunt heengaat. Omdat het centrum van de koepel op het middelpunt 
van de kerk staat en dit middelpunt reeds op de as van het Stadsslot lag, is de kerk 
tegelijkertijd onderdeel van zowel de as van het Stadsslot als de as van de Obelisk.

Het Paleis van Sanssouci

Hoofdas
Het paleis van Sanssouci is door Frederik de Grote gebouwd in 1743. Frederik groeide 
op in Potsdam, waar zijn vader zich bekommerde om zijn nieuwe garnizoen. Het was 
een zeer armoedige periode, tussen de stadsmuren moet het enorm beknellend zijn 
geweest voor het kind. Later schreef Frederik dat hij een hekel had aan de stad van zijn 
vader. Buiten de stadsmuren daarentegen lonkte de natuur, waar Frederik waarschijnlijk 
veel tijd doorbracht en het landschap leerde kennen. Na zijn kroning keerde hij meteen 
terug naar Potsdam om een klein zomerpaleis op een heuvel vlak buiten de stad te 
bouwen dat hij Sanssouci (Zonder Zorgen) noemde. 

Het paleis staat op een subtop van de heuvel. De voorkant keek richting het zuiden over 
de stad heen naar het Haveldal, en de achterkant keek naar de heuveltop. Het paleis 
telt een verdieping met een middenkamer en aan weerszijden twee vleugels. Zowel de 
plattegrond als de gevels zijn bilateraal symmetrisch rond de middenkamer. Aan de 
buitenkant is de middenkamer te herkennen aan een verhoging van het dak, en een 
uitsteeksel in de gevel. Vanuit het midden van het paleis loopt een as aan weerskanten 
van het paleis, respectievelijk de heuvel op, en het dal in. Aan de dalkant loopt de as via 
een trap door de wijngaard naar beneden, en eindigt uiteindelijk in een fontein. In de 
perspectievenstrip van deze as is te zien dat door de afwisseling van het gelijkvloerse 
en het oplopende veld een groter spectrum aan beeldtypen ontstaat. Allen zijn 
symmetrisch, maar de afwisseling in hoogte maakt de as overweldigender.

Tot nu toe is de oorspronkelijke as beschreven. Later is deze op meerdere manieren 
uitgebreid. De volgende beschrijving houdt geen chronologische volgorde aan, maar is 
verdeeld in het type van de uitbreiding.

Breedte
Als eerste is de as in de breedte geaccentueerd door twee bijgebouwen aan weerszijden 
van Paleis Sanssouci: een kunstgalerie en een gastenverblijf (zie detailtekeningen). Beide 
gebouwen zijn, hoewel minder rijk versierd, wat uiterlijk betreft kleinere varianten van 
Sanssouci. Parallel aan de hoofdas daalt bij bijde gebouwen eenzelfde soort as de heuvel 
af richting een fontein, waarbij het hoogteverschil lang niet zo dramatisch is als bij de 
hoofdas. Doordat de twee assen het Paleis ruimtelijk inkaderen en daarbij opvallende 
gelijkenissen vertonen, maar duidelijk het onderspit delven wat betreft omvang en 
expressie, wordt Paleis Sanssouci gecentreerd.

Lengte
Ook in de lengte is de as uitgebreid. Vrij snel na de bouw van Sanssouci werden twee 
gespiegelde gebouwen aan de ingang geplaatst als dienstwoningen van de parkwachters. 
Hoewel deze gebouwen dus geen koninklijke vertrekken zijn staan ze wel in het systeem 
van de as doordat de gebouwen gespiegeld rond de as staan. 

Later heeft Frederik Willem IV de as nogmaals, maar dan aan weerskanten verlengt. 
Waar de as eerst tussen de bomen in de richting van de top van de heuvel vervaagde, is 
de as op deze top gemarkeerd met een ogenschijnlijk antieke ruïne, waardoor de as nu 
tot op de berg doorloopt. 

Beneden, aan de voorkant, buiten het gebied van de paleistuin, is op de as een Villa 
gebouwd. Dit is het enige andere gebouw buiten het paleis dat op de as staat. In 
vergelijking met de vorstelijke gebouwen is de villa bijzonder klein, maar de as dringt 
wel door tot in de architectuur van het gebouw: het gebouw staat symmetrisch op de 
as, en vertoont sterk symmetrische kenmerken. Met de villa is de as verlengt, maar ook 
afgesloten. 
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Als laatste heeft zich in de lengterichting van de as iets opzienbarends voorgedaan 
in de periode van de DDR: waar het paleis eerst een vrij uitzicht over het Haveldal 
genoot, is in het blikveld een wolk van hoogbouw verrezen. Wat opvalt is dat een van 
de wolkenkrabbers in de verte precies op de as van Sanssouci is uitgelijnd, en hiermee 
als een contrapunt erkent dat de as in feite ook in de verte voortloopt.

Kruising
Een aantal jaren nadat het Paleis van Sanssouci was gebouwd breidde Frederik de Grote 
de tuin van Sanssouci naar het oosten toe uit, waar hij een adembenemend nieuw 
Paleis voor zijn gasten bouwde, Neues Palais. Evenals het Stadsslot en paleis Sanssouci, 
vertoonde de vorm, plattegrond en gevel van dit paleis een symmetrieas, welke werd 
benadrukt in het ontwerp van de tuin voor en achter het paleis. De as doorkruist de 
gehele paleistuin in de lengte, en is dankzij de omvang van het paleis vanaf het verste 
punt al te zien. Onderweg kruizen de oude en de nieuwe as elkaar op de plek van de 
fontein van Sanssouci. De fontein is daarmee een onderdeel van zowel de eerste als de 
tweede as van Sanssouci. 

De as van slot Sanssouci kenmerkt zich doordat het paleis, als belangrijkste gebouw van 
de as, boven op een heuvel is geplaatst. Hierdoor is de variëteit van het aantal typen 
beelden groter dan op een vlakke as. Een ander opvallend kenmerk is de ordening van 
de objecten rond de as: de as bestaat uit een groot aantal losse elementen (beelden, 
planten, bebouwing). Allemaal zijn ze bilateraal symmetrisch rond de as geplaatst, 
maar op de plek van de grote fontein vertonen ze ook een rotatie symmetrie. De 
objecten accentueren dus zowel de as als het punt.

Het Marmerpaleis
Het Marmerpaleis is gebouwd door Frederik Willem II. Het is een klein paleis dat bestaat 
uit een hoofgebouw met twee zijvleugels, en ligt aan de rand van een binnenwater. Aan 
de kant land loopt een bescheiden as tussen de twee zijvleugels van het paleis door. 
Daaromheen is later een wandelpark aangelegd door Lenné. 

Op het dak van het hoofdgebouw van het paleis staat een uitkijktorentje. Dit 
uitkijktorentje keek via een uitsparing in het bos aan de overkant van het meer uit 
naar het Pfaueninsel. Frederik Willem II heeft het gehele eiland gekocht als lusteiland, 
en bouwde er een romantisch kasteeltje op waar zijn minnares in woonde. Vanuit de 
torentjes konden de geliefden naar elkaar kijken

Wat opvalt aan deze as is dat ze over water loopt. Hoewel de as dus letterlijk niet 
beloopbaar is, is het ruimtelijke principe hetzelfde als op een land-as: hij loopt van 
een punt naar een ander punt, en tussendoor flankeren de bomen als objecten. In feite 
werken de bomen op precies dezelfde wijze als bijvoorbeeld twee beelden langs de as.

De Orangerie
Naast de heuvel van paleis Sanssouci ligt een tweede heuvel. Frederik Willem IV 
bouwde op deze heuvel een grote orangerie. De vorm, de plattegrond en de gevel van 
de Orangerie is wederom bilateraal symmetrisch, en deze as loopt aan de voorkant 
van het gebouw door tot in de paleistuinen van Sanssouci en kruist daar de eerder 
besproken dwarsas. 

Onder het ingangsportaal van de Orangerie staat een standbeeld van Frederik Willem 
IV. Hij kijkt neer op de as, die via een steile heuvelrug afloopt naar de tuin van 
Sanssouci naar een ruiterstandbeeld van Frederik de Grote. Tussenin loopt de helling 
stijl af, de heuvelrug is vrijwel helemaal versteend met terrassen. Op elk plateau staan 
waterpartijen en standbeelden, waarvan alle vormen zijn geënt op de as.

Deze as is bijzonder omdat deze ondanks het tijdsverschil en een verschillend repertoire 
toch volledig is geïntegreerd in de bestaande paleistuin van Sanssouci. Het lijkt alsof 
hij er altijd al is geweest. Dat is mogelijk gemaakt door een onvoorwaardelijk gebruik 
van hetzelfde ruimtelijke systeem. Het leert ons dat het tijdsverschil overbrugbaar is.

Conclusie
Het doel van deze casestudies is om de ruimtelijke structuur van de Ceremoniële niche 
te rationaliseren. Om de specifieke samenhang van structuur te ontdekken variëren de 
casestudies in tijd en plek (stedelijk en landelijk). Ondanks deze variabelen vertonen de 
casestudies nadrukkelijke ruimtelijke verwantschappen, welke in drie componenten te 
verdelen zijn, namelijk de as, de het repertoire van objecten, en het veld. In het vervolg 
vormen deze drie componenten de basis van het ruimtelijke rationalisatieproces van 
de Ceremoniële stad:

As (onzichtbaar)
In alle casestudies is het ruimtelijke systeem te verklaren aan de hand van het fenomeen 
as. Een as is een op zichzelf onzichtbare lijn door de ruimte, die zich alleen openbaart 
door een accumulatie van objecten eromheen. In de plattegrond ordenen deze objecten 
zich als bilaterale of rotatie symmetrische elementen rond op of naast de as. Wanneer 
men langs een as kijkt ontstaat hierdoor een bilateraal symmetrisch beeld. 
Wie de as van het Paleis van Sanssouci vergelijkt met die van het Marmerpaleis, ziet 
dat de eerstgenoemde as door veel meer objecten wordt omringt dan de tweede. In de 
perspectieven resulteert dit in veel nadrukkelijkere symmetrische beelden. Met andere 
woorden: hoe meer objecten rond de as, hoe nadrukkelijker deze zich openbaart.
In de plattegrond kunnen twee assen elkaar kruizen waardoor een netwerk ontstaat. 
De kruising werkt echter alleen als het bilateraal symmetrische perspectief voor beide 
assen intact blijft. 
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Het repertoire (zichtbaar)
Elke casestudy vertoonde een grote variëteit aan objecten. Alle objecten rond de assen zijn 
echter te onderscheiden zich in twee categorieën, namelijk objecten op de as en objecten langs 
de as. Objecten op de as zijn symmetrisch of rotatie symmetrisch, objecten langs de as hoeven 
op zichzelf niet symmetrisch te zijn, want ze worden gespiegeld in de as.
Door het aanpassen van de samenstelling, de plek of het type van het object kan je de as 
verlengen of meer benadrukken.

Het veld
De reliëf beïnvloedt de variatie van beelden van degene die over de as loopt. De assen van 
het Paleis van Sanssouci en de Orangerie bevinden zich bijvoorbeeld beiden op heuvels. In 
de plattegrond verschillen deze assen niet fundamenteel ten opzichte van de anderen, maar 
in de perspectieven is een grotere verscheidenheid aan soorten symmetrische constellaties te 
onderscheiden. Door de afwisseling van vlakke en steile stukken wordt de symmetrielijn in 
verschillende constellaties keer op keer bevestigd, waardoor de (onzichtbare) as herhaaldelijk 
op verschillende manieren benadrukt wordt.

RECHTS

As van Palais Sansscoui 
met de hoogbouw op de 
achtergrond
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Casestudy 1: Potsdammer Stadsslot
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Casestudy 2: Paleis van Sanssouci
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Casestudy 3: Het Marmerpaleis
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Casestudy 4: de Orangerie
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PUNTEN

 gebouw

 standbeeld

 naald

 fontein

ACCENTEN

 spiegelgebouwen

 gebouw

 standbeelden

 Verschönerung

 doorkijk
 
 bomenrij

 poort

In het vorige hoofdstuk is de structuur van de ceremoniële stad beschreven met drie 
basiscomponenten. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van deze componenten het 
Potsdamse repertoire gegenereerd. Hiertoe zijn eerst alle gebouwen uit de Ceremoniële 
niche in kaart gebracht (bijlage A2 en blz 39), waarna ze stuk voor stuk zijn onderzocht 
op uiterlijke kenmerken. Er is gekeken naar de symmetrische aspecten in relatie tot een 
eventuele as. Elementen op de as zijn geclassificeerd als punten, objecten langs de as 
zijn geclassificeerd als accenten. 

Punten
Gebouw
Een gebouw wordt tot punt gerekend wanneer de vorm en de gevel een nadrukkelijke 
symmetrie vertoont, en deze symmetrie verder op de as wederom tot uiting komt. 
Vrijwel alle Paleizen van in Potsdam zijn van deze categorie.

Naald
Een naald is het verzamelnaam voor obelisk, zuil of kolom. De vorm van een naald 
is rotatie symmetrisch, waarbij het rotatiepunt op de as staat. Meestal is de naald een 
gedenkteken of monument.

Fontein
Een watersculptuur. Deze kan zowel rotatie symmetrisch als bilateraal symmetrisch 
zijn.

Standbeeld
Standbeelden die op de as staan worden gerekend tot punt. In vrijwel alle gevallen zijn 
de punt-standbeelden de beeltenis van koningen. Het kan een ruiterstandbeeld, een 
staande houding of een buste betreffen. In de stad zijn vrijwel alle standbeelden van dit 
type verdwenen, maar in het park van Sanssouci zijn er een groot aantal van te vinden. 

Accenten:
Gebouw
Een gebouw van het type accent is meestal een gebouw met een nadrukkelijke publieke 
functie, maar dat niet in aanmerking kwam om op de as te staan. 

Grand Potsdam

het barok-repertoire in Potsdam

LINKS

Conceptuele weergave van 
het relevante Potsdamse 
repertoire; met stad- en 
landassen
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Gespiegelde gebouwen
Gespiegelde gebouwen zijn twee gelijkvormige gebouwen aan weerszijde van de as. De 
eenvoudige variant bestaat uit twee asymmetrische gebouwen die enkel in de as spiegelen. 
De complexe variant bestaat zijn twee individueel symmetrische gebouwen die onderling 
wederom gespiegeld zijn. De tweede variant accentueert de as op sterkere wijze dan de eerste, 
omdat ze een sterker symmetrisch beeld creëren.

Standbeelden
Standbeelden zijn twee of meerdere bij elkaar horende sculpturen aan weerszijden van de as. 
In Potsdam zijn standbeelden veelal beeltenissen van mensen, dieren of andere natuurlijke 
verschijnselen. Vaak refereren de beelden naar mythologische verhalen, of verbeelden ze de 
(militaire)macht en rijkdom van Pruisen.

Spiegelvijvers
Water kwam veel voor in de paleistuinen. Alle decoratieve vijvers in deze tuinen zijn aangelegd 
op een plek die verband houdt met de as van het desbetreffende paleis. Wanneer de vijvers aan 
weerszijden van de as zijn aangelegd, gaat het om een accent. Als de vijver op de as ligt, dan 
staat er in de meeste gevallen een fontein op waardoor het geheel als fontein in de categorie 
punten terecht komt.

Verschönerung
De Verschönerung is een accent dat volledig aan Frederik de Grote toegeschreven kan worden 
en is misschien wel het meest authentieke onderdeel van de Buitenkantstad van Potsdam. 
Tijdens de “Verschönerung” voorzag Frederik II elk individueel huisje in de stad aan weerszijde 
van de as van een nieuwe gevel. Alle gevels zagen er ongeveer hetzelfde uit waardoor homogene 
straatwanden ontstonden. De Verschönerung kan beschouw worden als de stedelijke variant 
van de bomenlaan, omdat de ruimtelijke werking elkaar niet ver ontloopt. 

Doorkijkje
Het doorkijkje is net als de Verschönerung een kenmerkend accent voor Potsdam. Wanneer 
een barokke as door het straatweefsel loopt, is het doorkijk-accent een verfraaide gevel aan het 
eind van een zijstraat op de as. 

Bomenrij
Een bomenrij kan zowel in het landschap als in de stad een as accentueren. Dit kan op twee 
manieren: de bomenrij kan aan weerszijden van de as lopen, maar de as kan ook een groep 
bomen doorkruizen. In het laatste geval kaderen de bomen aan de rand een uitzicht op een 
bepaald punt in, zoals de as van het Marmor-paleis naar het Pfaueninsel.

Poort
Een stadspoort of een tuinpoort of bijvoorbeeld de Brandenburger (triomph)Tor.

RECHT

Weergave van het 
relevante Potsdamse 
Repertoire stedelijk 
gebied

P.72

Idem. landelijk gebied

P.73

Idem. over water
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punt: gebouw punt: standbeeld
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punt: naald punt: fontein
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accent: spiegelgebouwen
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accent: gebouw accent: standbeelden
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accent: Verschönerung accent: doorkijk
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accent: bomenrij accent: poort
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Achtergrond
Spiro Kostof (The City Shaped, 1991) introduceert Washington als moderne variant 
van de Barokke stad. Aan het eind van de 18e eeuw werd Washington in opdracht 
van president George Washington ontworpen door Pierre Charles L’Enfant. L’Enfant 
baseerde het ontwerp op het barok-repertoire uit Europa. Kostof stelt dat het barok-
repertoire in Washington een climax is van de Europese barok, omdat het gebruikte 
repertoire een regelrecht product is een eeuwenlange barok-modernisering in Parijs. 
Deze ontwikkeling vond plaats in het tijdsbestek vanaf Koning Lodewijk XIV tot aan de 
Franse presidenten in de 20ste eeuw, waarbij het repertoire langzaam institutionaliseerde 
tot een nieuwe, moderne en grootschalige variant van de barok. Daarnaast benadrukt 
hij dat alleen een autoritair gezag genoeg macht heeft om deze barokstructuur aan te 
leggen. 

Volgens de Barok omschrijving van Kostof is Potsdam een typisch voorbeeld van de 
barokke stad. Aanvankelijk leek Kostof ’s theorie over de ontwikkeling van een modern 
repertoire een interessant uitgangspunt als onderzoek van dit project. Potsdam zou 
een geschikte casestudy zijn voor de toepassing van Kostof ’s moderne barok. Als 
snel bleek dit een dood spoor te zijn: het moderne barok-repertoire van Kostof is zo 
sterk in omvang toegenomen dat het simpelweg niet past in de bestaande structuur 
van Potsdam. Bovendien heeft niemand het gezag om dit grootstedelijke systeem 
onvoorwaardelijk tot uitvoer te laten brengen. Volgens Kostof ’s theorie is het dus 
onmogelijk dat de barok-structuur van Potsdam zal kunnen uitbreiden onder de 
huidige omstandigheden. Toch demonstreren de herbouw van het Stadsslot en de vele 
andere reconstructies in de binnenstad van Potsdam dat de barokke grondbeginsels 
ook met een bottom-up benadering levensvatbaar zijn. Als antwoord op Kostof ’s 
barok-theorie veranderde dit project zodoende in een zoektocht naar hoe deze latente 
barokke grondbeginselen in Potsdam kunnen leiden tot de reconstructie van een 
stedelijke identiteit. 

Om een overtuigend barok straatbeeld te genereren moet de kern van de barokke 
esthetiek op een andere manier benaderd worden dan Kostof doet. Dit project doet dat 
door de algemene ruimtelijke basiscomponenten van de Barokke stad los te koppelen 
van tijd, ruimte, betekenis en functie; waarna deze basiscomponenten uiteen worden 
gezet als een rationeel systeem, de Buitenkantstad-theorie.

De Buitenkantstad

theorie over barokke stedenbouw



9190

De Buitenkantstad-theorie
Volgens de Buitenkantstad-theorie is de as het ‘lijf ’ van de Barokke structuur. Hoewel 
een lijf normaal gesproken tastbaar is, is de as een onzichtbare lijn die impliciet tot 
uitdrukking komt door een specifieke compositie van objecten eromheen. Deze 
objecten zijn het repertoire van de Barokke structuur, en kunnen onderverdeeld 
worden in twee typen: punten en accenten. Ze worden hier verder geabstraheerd tot  
ruimtelijke basiscomponenten.

Ze zijn te onderscheiden door hun positie ten opzichte van de as: punten staan midden 
op de as en accenten staan in de lengterichting van de as. Er zijn verschillende soorten 
punten en accenten, maar alvorens deze toe te lichten wordt eerst het fenomeen as 
uitgelegd. 

De as
De barokke as is een onzichtbare lijn die zuiver dient als ordeningsmiddel van het 
repertoire van punten en accenten. Afhankelijk van de samenstelling van het repertoire 
op of langs de as zijn er twee typen assen te onderscheiden: de gesloten en de open as. 
De gesloten as begint en eindigt in een punt, ongeacht of er nog accenten zijn; en de 
open barokke as begint in een punt en bestaat daarna alleen maar uit accenten. 

Een as komt sterker in het straatbeeld of het landschap naar voren naarmate deze 
meer geaccentueerd wordt. Door de dichtheid van accenten hoger te maken wordt 
het symmetrische beeld vanuit oogpunt-perspectief nadrukkelijker. Verder is de as 
te versterken door de variatie van symmetrische beeldconstellaties. Zoals blijkt uit de 
casestudy van het Paleis Sanssouci en de Orangerie kan dat door te profiteren van een 
hoogteverschil in het maaiveld, of door een variatie van accenttypen zoals hieronder 
beschreven.

Hoewel een barokke as een zelfstandige structuur is, wordt de werking sterker naarmate 
zich een netwerk van assen vormt. De kruispunten van deze assen kunnen worden 
benadrukt met een punt of accenten. Het is hierbij belangrijk dat het symmetrische 
beeld op beide assen in stand wordt gehouden. 

Een barokke as verdwijnt wanneer deze wordt onderbroken door een object dat niet in 
het Buitenkantstad-repertoire voorkomt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het Stadsslot, 
waar een groot modern gebouw de as naar de Lustgraten onderbreekt. (zie afb. p.17)

Punten
Een punt is een ruimtelijk object met bilateraal of rotatie symmetrische eigenschappen. 
Het staat zoals gezegd op de lijn van de as, en wie over deze as loopt kan kan dit object 
onmogelijk doordringen. Er bestaan twee soorten punten, namelijk enkelzijdige en of 
alzijdige punten. 

BOVEN

een gesloten as

ONDER

een open as

Enkelzijdige punten zijn maar met één kant op de richting van de symmetrieas 
georiënteerd. In Potsdam zijn voorbeelden hiervan het ruiterstandbeeld en 
gebouwen. Zoals in de casestudies vaak te zien is, zijn enkelzijdige punten vaak de 
meest prominente elementen van de as; zie bijvoorbeeld het Stadspaleis en het paleis 
Sanssouci. De Orangerie is anders: het gebouw zelf is een punt, maar nog geen twee 
meter verder staat het standbeeld van Frederik Willem IV, dat ook een punt is. Tussen 
deze twee punten loopt dus een gesloten as. Het is belangrijk dat gebouwen op het 
punt een sterke symmetrieas hebben. De plattegrond, de gebouwvorm en de gevel zijn 
vrijwel altijd helemaal symmetrisch. 

Alzijdige punten dienen vaak als snijpunt van assen. Ze zien er aan alle kanten hetzelfde 
uit, en benadrukken de gelijkwaardigheid van de samenkomende assen. 

Accenten
Accenten zijn ruimtelijke objecten die de as versterken: hoe meer accenten, hoe meer 
symmetrisch het beeld is, en hoe nadrukkelijker de as te onderscheiden is in het 
straatbeeld. Accenten werken allemaal volgens het bilateraal-symmetrische principe, 
met de as als symmetrielijn. Er zijn echter een aantal fundamenteel verschillende 
methodes te onderscheiden waarop dit gebeurt. Naar aanleiding van het onderzoek 
in Potsdam worden er vier verschillende categorieën te onderscheiden, namelijk: de 
flank, het kader, het cortège en het laterale accent.

Accenten van het type flank zijn twee losse objecten of gebouwen die aan weerszijde 
van de as staan. Ze spiegelen elkaar in de as, en hoeven individueel daarom niet 
symmetrisch te zijn. Voorbeelden hiervan zijn allegorische beeldhouwwerken en 
hoekhuizen. Het komt ook vaak voor dat deze gebouwen juist wel een sterke symmetrie 
vertoont, waardoor een meervoudig symmetrisch beeld ontstaat en de barokke as extra 
wordt benadrukt.

Accenten van het type kader accenteert de as door het blikveld over de as te versmallen. 
Voorbeelden van kader accenten zijn (stads) poorten.

Cortège accenten zijn accenten die bestaan uit een veelvoudige herhaling van 
gelijksoortige losse onderdelen. Denk aan een bomenrij, of aan een aaneenschakeling 
van huizen die allemaal ongeveer dezelfde uiterlijke eigenschappen hebben. Dit type 
accent geeft over het algemeen een niet zo sterke dynamiek, maar kan de as wel over 
langere afstanden benadrukken/begeleiden. (bijv. de Verschönerung)

Dwarse accenten worden gevormd door een strikt symmetrisch individueel gebouw dat 
dwars op de as is geplaatst. De vorm en de gevel van deze gebouwen is zo symmetrisch 
dat ze gerekend kunnen worden tot het type enkelzijdig punt en geven als het ware 
de aanzet van een kleine as dwars op de hoofdas. Als meerdere dwarse accenten zich 
opvolgen langs de as ontstaat een kamstructuur. Voorbeelden van dwarse accenten zijn 
de grote gebouwen langs Unter den Linden in Berlijn, en de Breite Strasse in Potsdam.
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kaderflank

cortège dwarse accenten

Rationalisering van het Potsdamse barok-repertoire tot de Buitenkantstad-theorie:
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Europese Barok in het licht van de Buitenkantstad-theorie 

In de architectuur kent de barok kent veel substromingen. Globaal lopen deze vanaf 
de Renaissance in Italië ver door tot ver in de 19e eeuw. In theorie is elke barokke 
structuur te identificeren met de basiselementen van het Buitenkantstad-theorie. De 
samenstelling van de assen variëren per substroming in lengte, aantal accenten en de 
grootte van het netwerk. 

In Rome verschenen tijdens de renaissance de eerste tekenen van de barokke stad (16e 
eeuw), onder het bewind van Paus Sixtus V. Hij zocht naar manieren om de heilige 
plekken in de rommelige stad toegankelijker te maken voor pelgrims. Hij maakte lange 
sneden door de stad welke voornamelijk geaccentueerd werden rond de pleinen, terwijl 
de accentdichtheid in de lengterichting van de assen laag was. Een typische eigenschap 
van de vroeg-barok. 

In de 18e eeuw verkent Pierre Patte de locatie voor een nieuw standbeeld van Lodewijk 
XV in Parijs. De manier waarop de sommige elementen van het stedelijk weefsel zwart 
zijn gemaakt illustreert welke elementen wel en niet onderdeel zijn van het ontwerp/
de Buitenkantstad. Daarbij is te zien dat de bebouwing aan de rand van het plein (type 
cortège) veel meer in het stadsweefsel is ingebed dan tijdens in Sixtijnse plan. (blz.94)

Later is de barokke structuur in Parijs een aantal malen uitgebreid, waarbij het systeem 
van assen met punten en accenten telkens opnieuw is toegepast. Deze uitbreidingen 
zijn in sequentie ontstaan onder Lodewijk XVI en Napoleon, waarna ze onder de 
presidenten de Gaulle, Pompidou en Mitterand uitgroeiden tot een uitgebreid systeem 
van assen. Haussmann ontwierp een van deze uitbreidingen, waarbij hij het principe 
van punten en accenten integreerde met de functionaliteiten van een moderne stad. 
Een later fragment van deze uitbreiding is ‘la Defense’ een groot circulair modern 
kantoorgebouw gebouw op de as van de Champs Elisée. 

Kostof in het licht van de Buitenkantstad-theorie 

De periode waarin de barokke structuur in Parijs ontstond beschouwd Kostof als 
de periode waarin de barok is ontwikkeld tot een geïnstitutionaliseerd modern 
barok systeem met een gemoderniseerd repertoire. Als een van de voorbeelden van 
dit repertoire noemt Kostof Haussmann’s ‘tree lined avenues’. Een ontleding van het 
straatprofiel van de ‘tree lined avenue’ laat echte laat echter zien dat het repertoire 
niet nieuw is: de Haussmann gebouwen waren van hetzelfde type accent als de plein-
bebouwing van Pierre Patte, en ook de bomenrijen in de straten bestond al eerder 
als accent (type cortège). ‘Tree lined avenues’ komen uit op fonteinen en andere 
monumenten, welke wederom niet vernieuwen zijn. Kostof heeft de modernisering 
van het barok repertoire dus verward met de generieke modernisering van het stad, en 

LINKS

Plan Paus Sixtus V, 
verbinding van de zeven 
hoofdkerken van Rome, 1588
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zag daarbij over het hoofd dat het barokke repertoire van Haussmann juist opvallend 
conservatief is gebleven. 

Het ontwerp van Haussmann valt volgens de Buitenkantstad-theorie onder een van de 
vele substromingen van Barok waarbij het karakter van de assen verandert ten gevolg 
van een andere aangepaste samenstelling en dichtheid van punten en accenten. De 
assen in Parijs zijn ten behoeve van het geïntensiveerde verkeer langer geworden en 
de accenten (de Haussmann bebouwing, type cortège) zijn opvallend constant langs 
de hele lengte van de as geplaatst. Het karakter van de assen is een duidelijk product 
van de manier waarop de structuur tot stand is gekomen, maar het barokke systeem 
en repertoire zijn niet vernieuwd. Volgens de Buitenkantstad-theorie bestaat Kostof ’s 
‘instituut’ van de moderne van Barok dus niet.

Conclusie
Het voorbeeld van Parijs laat eigenlijk het tegenovergestelde zien van wat Kostof over 
Barok beaamt: De barok-structuur is een makkelijk en plooibaar systeem dat ongeacht 
de genetische motieven in veel gedaantes toegepast kan worden. Barokke assen zijn 
ook niet per definitie lang en groots, dus hoeft ook niet altijd een centraal gezag 
ten grondslag liggen aan de uitvoer van een barok Masterplan. Met behulp van de 
Buitenkantstad-theorie is te verklaren hoe de barok structuur aangepast, versterk en 
geherinterpreteerd kan worden: de assen zijn het lijf van de barokke structuur, waarbij 
het repertoire van punten en accenten kunnen veranderen 

BOVEN

Ontwerpverkenning Pierre 
Patte, Parijs, c.a.1765

ONDER

Ontwerp van Haussmann 
voor Parijs, c.a.1850
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Het ontwerpgebied waarmee de Buitenkantstad-theorie in praktijk wordt gebracht 
is het Potsdamer Mitte. Zoals de naam suggereert ligt dit gebied in het centrum van 
Potsdam, rond de plek waar voor de oorlog het Stadsslot heeft gestaan. Potsdamer 
Mitte is een allesomvattend stedenbouwkundig plan waarbij het Stadsslot en de vier 
omliggende stadsblokken vanaf de grond af aan opnieuw worden teruggebouwd. 
Het masterplan is volgens het Leitbautenkonzept ontworpen, om de historische 
stadbeleving na te bootsen aan de hand van de belangrijkste historische gebouwen. 
Het Potsdammer Mitte is een interessante plek om met behulp van de Buitenkantstad-
theorie twee ontwerpen uit te werken waarmee de historische reconstructies nog beter 
tot hun recht komen.

Allereerst volgt een uitleg van het Leitbautenkonzept. Het Leitbautenkonzept is een 
wederopbouwstrategie waarbij het oude stadsweefsel als leidraad wordt gebruikt. 
Elk gebouw wordt apart beoordeeld en ingedeeld in categorieën; Leitbau, Leitfassade 
en Leitlinien. De Leitbauten zijn de beeldbepalende gebouwen die in hun geheel 
worden gereconstrueerd, dat wil zeggen zowel intern als extern, precies zoals het 
was. De Leitfassaden zijn beeldondersteunende gebouwen waarvan alleen de gevel 
gerestaureerd wordt; wat erachter gebeurt wordt vrijgelaten. Als laatste is de derde 
categorie Leitlinien, waarin restricties gelden wat betreft het gevelontwerp. De rest 
van de bebouwing moet binnen de rooilijnen van het historische bouwblok vallen, en 
mag wat hoogte niet teveel afwijken van de rest. Uiteindelijk wordt de stadsplattegrond 
hersteld, en wordt het oude straatbeeld zo effectief mogelijk gesimuleerd.

In het gebied van het Potsdamer Mitte bevindt zich een gebouw van de eerste categorie: 
het Palais Barberini. Verder worden drie blokken herbouwd, waarvan de alle gevels van 
de hoekgebouwen worden gereconstrueerd volgens de tweede categorie. De bebouwing 
aan de rechte zijden van de blokken vallen allemaal in de laatste categorie. 

Potsdamer Mitte

das Leitbautenkonzept

BOVEN

Potsdam Mitte, vooroorlogs

ONDER

Potsdam Mitte, 2005
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Een deel van de gebouwen uit de tijd van Frederik de Grote in het gebied worden nu 
gereconstrueerd. Volgens de Buitenkantstad theorie levert dit echter niet een herkenbaar 
barok straatbeeld op: het Leitbauten-systeem selecteert de beeldondersteunende 
gebouwen op basis van de plek in het bouwblok: de hoeken. In de Buitenkantstad-
theorie zijn losse gebouwen echter niet automatisch een bijdrage aan het barokke 
straatbeeld. Ze hebben alleen maar effect als ze onderdeel van een as zijn. Volgens 
de Buitenkantstad theorie bereik je dus meer als je de assen, in plaats van de losse 
gebouwen, reconstrueert.

Door de hoeveelheid en nauwkeurigheid van de reconstructies in het Potsdammer 
Mitte zijn een aantal assen in het gebied bijna, maar net niet tot leven gebracht. Met 
twee ontwerpen worden in het dit hoofdstuk de assen alsnog vitaal gemaakt. 

LEITBAUTENGEBIED

Leitbau

Leitfassade

Leitlinien

bestaande bebouwing

grens plangebied
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BUITENKANTSTAD-

ANALYSE 

POTSDAMER MITTE

Buitenkantstad-repertoire in 
bestaande masterplan

Herstelde assen in bestaande 
masterplan

Onwerplocaties 
Buitenkantstad-repertoire

Nieuwe/herstelde assen na 
ontwerpvoorstellen

BOVEN

Vooroorlogse situatie

BOVEN

Situatie met nieuwe ontwerpen
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Platz der Einheit

integratie van het Stadsslot

Acht Ecken
een verloren accent
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De herbouw van het Potsdammer Stadsslot is sinds kort voltooid. Hiermee is een deel 
van de oorspronkelijke barokke as hersteld, namelijk het stuk vanaf het Stadsslot naar 
de Nicolaikirche. Omdat het Stadsslot als hart van de Ceremoniële stad een belangrijke 
drager van de barokke structuur is, wordt met de Buitenkantstad-theorie onderzocht 
op welke verdere manieren het Stadsslot sterker geïntegreerd kan worden in de barokke 
structuur.

Voor de bombardementen bestond er een as vanuit de achterpoort van het Stadsslot 
naar de Platz der Einheit, een eind verderop. Deze as werd vroeger geaccentueerd door 
spiegelhuizen en standbeelden op de brugleuning van het kanaal. De reconstructie 
van het stadskanaal is door een wegverbreding en een in de straat-stekend gebouw 
een logistieke onmogelijkheid geworden. De afbeeldingen hierboven illustreren 
dit struikelblok. Dit ontwerp levert behulp van het Buitenkantstad-repertoire een 
alternatief voor het stadkanaal, waarbij het Stadsslot vanaf de overkant van de straat 
wordt geaccentueerd. Hiermee is de oorspronkelijk as verlengd, en wordt de barokke 
structuur dus uitgebreid. Naast het herstel van de Stadsslot-as wordt met dit ontwerp 
een tweede as op de Platz der Einheit ingevoerd, en wordt het zeer grote plein opgedeeld 
en overzichtelijker gemaakt.

Platz der Einheit

integratie van het Stadsslot
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Het ontwerp is een plein aan de zuidkant van de Platz der Einheit. In de lengte wordt 
dit plein begrenst door twee muren. Deze muren flankeren een nieuwe as tussen twee 
gebouwen, waarbij de symmetrische koppen het flank accent en het plaveisel een 
cortège accent zijn. Tegelijkertijd is de muur aan de kant van het Stadsslot onderbroken 
door een opgang voor de accentuering van de oude as. Beide assen lopen over de 
ingangen van het plein. De twee ingangen aan de korte kanten van het plein zijn vrij 
sober geaccentueerd, in tegenstelling tot de as vanuit het Stadsslot. Zo wordt de as 
van het Stadsslot sterker benadrukt. Daarnaast is het plein omgeven met bomen. Deze 
dienen ten eerste de afscherming van de grote weg en het kruispunt. Daarnaast is de 
opening in de bomenrij een tweede accent voor de Stadsslot-as.

Dit ontwerp herintroduceert de barokke as vanuit het Stadsslot met een alternatief 
accent en breidt het oude barokke netwerk uit met een nieuwe as. Dit demonstreert dat 
het barokke netwerk ook in deze tijd uit te breiden is, en dat de accenten binnen het 
repertoire inwisselbaar zijn.

LINKS

Lucht-render ontwerp

RECHTS

Nieuwe as tussen Stadsslot en 
Plats der Einheit

BOVEN

Wilhelmplatz, as naar het 
Stadsslot in de 18e eeuw

MIDDEN

As naar het staddslot voor de 
oorlog

ONDER

Huidige ‘as’ naar het staddslot
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LINKS

Twede nieuwe stadsslot-as

RECHTS

Aanzicht plein
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BOVEN

Ingang plein vanaf Stadsslot
BOVEN

Ingang plein nieuwe dwars-as
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Acht Ecken was de kruising van de Schwertfeger-straße en de Friedrich-Ebert-
Straße. De Schwertfeger-straße was de verbindingsstraat tussen de Alten Markt 
en de voormalige koetsstallen van de cavalerie; de Friedrich-Ebert-Straße was de 
belangrijkste uitvalsweg richting het noorden van de stad. De kruising was herkenbaar 
aan de vier aangrenzende hoekhuizen, de Acht Ecken-huizen. Deze vier huizen hadden 
allemaal dezelfde vorm, met een afwijkende holle hoek waarin de hoofdingangen zijn 
geplaatst. De huizen zijn dus allemaal op dezelfde manier georiënteerd op de kruising. 
Hierdoor werd de kruising als een soort stadskamer afgebakend, en de doorlopende 
ruimte van de twee straten ter plekke tot stilstand werd bracht. 

In de Buitenkantstad-theorie zijn beide straten assen, waar de Acht Ecken een variant 
zijn van het accent ‘gespiegelde huizen’. Normaal onderscheiden de gespiegelde huizen 
op een kruising de as ten opzichte van de andere straten, maar de Acht Ecken benadrukt 
door vier gelijktijdige spiegelingen de gelijkwaardigheid van de twee assen.

Acht Ecken

een verloren accent

RECHTS

Plangebied Acht Ecken, 
Schwertfegerstrasse, 
beide richtingen
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Tegenwoordig is slechts een van de vier huizen nog intact. Hoewel de gemeente wel 
ambieert om alle Acht Ecken huizen te restaureren, doet zich het praktische probleem 
voor dat de Friedrich-Ebert-Straße inmiddels zo breed is dat de twee huizen aan de 
centrum-kant niet op hun eigenlijke plek teruggebouwd kunnen worden. Door dit 
praktische probleem is een exacte reconstructie niet mogelijk, en vervalt de Acht Ecken 
kruising in de minst prioritaire categorie van het Leitbauten-concept.
Ontwerpopgave
De ontwerpopgave is om het accent, ondanks de verbreedde straat, te herstellen. Het 
ontwerpproces gebeurt in twee stappen: eerst moet het geometrische principes van 
het plein en de assen herzien worden, daarna moeten analogieën worden gevonden 
waarmee de gevels van de twee nieuwe hoekhuizen spiegelen met de twee bestaande 
huizen. Nu eerst de geometrie van het plein.

Plein
De assen op het Acht Ecken plein hebben elkaar nooit loodrecht gekruist. Alle huizen 
stonden daardoor onder verschillende hoeken langs het plein en alle gebouwvolumes 
waren dus verschillend van vorm. Dit is destijds door de architecten opgelost met 
de holle hoekdelen in de gevelpunt. De cirkelboog van deze hoeken waren allemaal 
even groot en elk van de brandpunten waren geënt op de rand van een grotere cirkel 
waarvan het brandpunt van de grote cirkel het midden van het plein was. Precies op 
dit brandpunt kruisten de assen elkaar. Ondanks de verschillende gebouwvormen, 
vertonen de huizen een nadrukkelijke symmetrie dankzij de bijzondere hoekoplossing. 

LINKS

Oude en nieuwe situatie,
gecontinueerde rooilijn is 
gestippelt

Hiermee kan gezegd worden dat de grote cirkel de belangrijkste schakel is tussen de 
huizen.

Het ontwerp van de twee nieuwe ‘Acht Ecken’ huizen verandert de cirkel van het plein 
in een ovaal. In het masterplan van Potsdam Mitte is de straat vanaf de Alter Markt 
geplant op de voormalige rooilijnen. Dit betekent dat deze as nog steeds door het 
midden van de voormalige cirkel loopt; terwijl de dwars-as is inmiddels is verplaatst 
naar het nieuwe midden van de verbrede straat. Om de ovaal te laten werken is het 
van belang dat alle assen in het midden van de ovaal treffen. Hiertoe moet de straatlijn 
in het Leitbauten-gebied aangepast moeten worden. (zie afb) Door de straat in een 
lichte hoek te knikken verplaatst het kruispunt van de twee assen naar het midden van 
de nieuwe ovaal. Hiermee is het belangrijkste ingrediënt voor de symmetrische holle 
hoeken opnieuw aanwezig.

De gevel
Nu moeten de gevels onderling nog in verhouding tot elkaar gezet worden. Hierbij 
was de uitdaging om de oude en de nieuwe gevels te verbinden tot een eenheid waarbij 
vanaf elke as de symmetrie te benadrukt moet zijn. Hiertoe beroept dit project zich 
opnieuw zuiver op de ruimtelijke aspecten. 

De opbouw van de gevels kenmerken zicht door de repeterende horizontale banden in de 
plint, boven de begane grond en in de dakrand. Verder zijn de gevels allemaal voorzien 
van gemetselde rustica en ornamenten rond de de ramen in de bovenverdiepingen 
en boven de ingang. Alle oorspronkelijke gebouwen zijn strikt gezien verschillend 
van ontwerp, maar staan door basale gelijkenissen staan toch duidelijk in relatie tot 
elkaar. Het nieuwe ontwerp beroept zich op deze gelijkenissen. Om de gelijkenissen te 
onderzoeken is een analyse verricht wat betreft reliëf, plek van de ornamenten en het 
materiaalgebruik. De conclusie die hieruit volgde was dat het reliëf in veel onderdelen 
overeen kwam, het materiaal is voor elke gevel helemaal pleister en de ornamenten 
verschillen bij alle gevels van plek. (p.126-127)

Reliëf: Soms hetzelfde soms verschillend (resp. horizontale vlakverdeling en 
raamornamenten)
Ornament: Veranderlijk, behalve dat alle oppervlakken van rustica zijn voorzien.
Materiaal: Altijd hetzelfde

De nieuwe huizen bestaan, net als de oorspronkelijke huizen, beiden volledig uit 
één materiaal, namelijk baksteen. Hoewel deze baksteen niet overeenkomt met het 
pleisterwerk, vervangt het baksteen-oppervlak de rustica van de oude ontwerpen. 
De proporties van de gevels zijn in het oorspronkelijke ontwerp bepaald door de 
raamopeningen en het reliëf (met name de horizontale banden). Deze aspecten zijn 
overgenomen in het ontwerp: de gevel heeft dezelfde raamopeningen en verspringingen 
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in de baksteen articuleren het reliëf. Hierdoor zijn de proporties in de oude gevels 
nagebootst in de nieuwe gevelontwerpen. 

Als laatste blijft het vraagstuk van de raamornamenten over. In de oorspronkelijke 
ontwerpen waren de ramen voorzien van een grote hoeveelheid ornamenten. Een deel 
daarvan had een militaire symboliek, een ander deel bestond uit een classicistische 
omkadering van de kozijnen. De plek van de ornamenten waren bij elk huis op een 
verschillende plek rond het raam geplaatst. Omdat de plek van de raamornament per 
huis varieert, doen de ornamenten niet mee in de onderlinge symmetrie van de huizen. 
Het ornament is in het nieuwe ontwerp echter wel noodzakelijk omdat het weglaten 
ervan een sterk visueel contrast opwekt met de oude zwierige gevels. 
De ornamenten rond de ramen zijn in het nieuwe ontwerp geherinterpreteerd met 
het uitganspunt dat de ornament en het raam een geheel vormt. De ramen die in 
het oude ontwerp waren versierd met militaristische en classicistische ornamenten, 
zijn in het nieuwe ontwerp verbijzonderd door het raamoppervlak te vergroten. 
Daarnaast zijn de randen ervan benadrukt door verspringingen in de baksteen. Met 
deze herinterpretaties van het geveldecor zijn de uiterlijke eigenschappen van de 
hoekhuizen constant gebleven, en vormen ze opnieuw een geheel. 

Door ontwerp zijn de Acht Ecken als accent teruggebouwd zonder dat het 
compromitteert of interfereert met de hedendaagse staatsstructuur. Het ontwerp 
beroept zich zowel op de tijdloze geometrische eigenschappen van het Acht Ecken-plein 
als op een analogische uiterlijke continuïteit van de oude gevels. De Buitenkantstad-
elementen zijn de rondingen in de hoeken als flank accent, en de raampatronen in de 
zijgevels als cortège accent. Met deze twee ontwerphandvaten voldoet de nieuwe versie 
van het Acht Ecken ensemble aan de kerncriteria van de Buitenkantstad-theorie.

LINKS

Buitenkantstad accenten

RECHTS (M.D.K .M.V )

Huis 1, bestaand
Huis 2, reconsructie
Huis 3, gesloopt, Leitlinien-reconstructie
Huis 4, gesloopt, Leitlinien-reconstructie

HUIS  1

HUIS  2

HUIS  4

HUIS  3
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Huis 1, bestaand Huis 2, reconsructie
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Huis 4, gesloopt, Leitlinien
Basis voor ontwerp

Huis 3, gesloopt, Leitlinien
Basis voor ontwerp
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Analyses van de geveltektoniek

v.l.n.r. relief, ornamenten en materiaal  



128 129Huis 4, nieuw ontwerp Huis 3, nieuw ontwerp
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Huis 3, nieuw ontwerp in situatie
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Huis 4, nieuw ontwerp Huis 3, nieuw ontwerp
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Potsdam is een stad met een mooie naam waaraan ik met plezier aan blijf denken. Ik 
heb tijdens dit project kunnen doen wat ik leuk vind en ik voelde mij door veel mensen 
gesteund. 

Ik wil iedereen bedanken die het geduld heeft opgebracht om in Vertigo, het 
gemeentehuis in Potsdam, de Zwarte Doos, de IJsbreker, Lempicka, Kriterion, Two for 
Joy, de Koffie Salon, de Cantine en aan de Kloveniersburgwal over mijn project te praten. 

Eveneens van waarde is de steun en het geduld dat ik ondervond toen zich wat 
ongemakken rondom mijn gezondheid aandiende, waarvoor ook bedankt.

De Sarphatistraat, de Menadostraat, de Panamakade en in het bijzonder de Ruyschstraat 
kan ik nooit genoeg bedanken.

Maaike Goedkoop

Dankwoord
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Buitenkantstad Repertoire Potsdam A3
Leitbauten strategie A4
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A1

Stamboom vorstengeslacht Hohenzollern
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1 6 2 0 - 1 6 4 0 - 1 6 8 8

FREDERIK WILLEM I  VAN BRANDENBURG
Louise Henriëtte van Nassau (Den Haag, NL)

1 6 5 7 - 1 6 8 8 - 1 7 0 1 - 1 7 1 3

KONING FREDERIK I  VAN PRUISEN
Sophie Charlotte van Hannover

1 6 8 8 - 1 7 1 3 - 1 7 4 0

FREDERIK WILLEM I  VAN PRUISEN
Sophia Dorothea van Hannover (George I, GB)

1 7 1 2 - 1 7 4 0 - 1 7 8 6

FREDERIK I I  VAN PRUISEN 
Elisabeth Christine van Brunswijk-Bevern

1 7 4 4 - 1 7 8 6 - 1 7 9 7

FREDERIK WILLEM   I I  VAN PRUISEN 
Frederika van Hessen-Darmstadt

1 7 7 0 - 1 7 9 7 - 1 8 4 0

FREDERIK WILLEM I I I  VAN PRUISEN
Louise van Mecklenburg-Strelitz

1 7 9 5 - 1 8 4 0 - 1 8 6 1

FREDERIK WILLEM IV  VAN PRUISEN
Elisabeth Ludovika van Beieren

1 7 9 7 - 1 8 6 1 - 1 8 8 8

WILHELM I  VAN DUITSLAND
Augusta van Saksen-Weimar-Eisenach

1 8 5 9 - 1 8 8 8 - 1 9 4 1

WILHELM I I
Augusta Victoria

1 8 3 1 - 1 8 8 8 - 1 8 8 8

FREDERIK I I I  VAN DUITSLAND
Victoria von Groot Brittannië en Ierland

1 7 2 2 - 1 7 5 8

AUGUST WILLEM VAN PRUISEN
Amalia van Brunswijk-Wolfenbüttel

1 7 2 2 - 1 7 5 8

AUGUST WILLEM VAN PRUISEN
Amalia van Brunswijk-Wolfenbüttel
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A2

Koningklijke bouwwerken
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Religieus

Paleizen

Bij-gebouwen

Pa
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LIJST AFKORTINGEN PRUISISCHE BOUWMEESTERS

PGA - Pierre de Gayette (1688-1747)
KNO - Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff (1699-1753)
BOU - Jan Boumann d.Ä. (1706-1776)
BUR - Johann Gottfried Büring (1723-1788)
MAN - Heinrich Ludwig Manger (1728-1790)
GON - Carl Philipp von Gontard (1731-1791) 
UNG - Georg Christian Unger (1743-1799)
SCH - Karl Friedrich Schinkel (1781-1841)
MPB - Michael Philipp Daniel Boumann (1747-1803) 
LAN - Carl Gotthard Langhans (1732-1808)
KRU - Andreas Ludwig Krüger (1743-1822)
PER - Ludwig Persius (1803-1845)
STU - Friedrich August Stüler (1800-1865)
ARN - Ferdinand von Arnim (1814-1866)
LEN - Peter Joseph Lenné (1798-1866)
HES - Ludwig Ferdinand Hesse (1795-1876)

LEGENDA:  GEBRUIK EN TYPE BOUWWERK

Mielke, F. (1972). Das bürgerhaus in Potsdam. Tübingen: Wasmuth
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Wilhelm I van Brandenburg, de Grote Keurvorst
1620-1640-1688

Stadtgebiet
1660-63 Glienicker Brücke, versie 1
1662-64 Dritte Lange Brücke
1671 Fasanerie

Stadsslot und Lustgarten
1662-69  Stadsslot, 1. bauabsnitt
1676-78  Kabinett am Slot
1679-82 Stadsslot, 2. bauabsnitt
1685 Orangerie im Lustgarten (7), Nieuwbouw

Pfaueninsel
1685-89 Kristallglashutte, Pfaueninsel, Nieuwbouw

Klein Glienicke
1682-84 Jachtslot Klein-Glienicke
Omgeving - parken/slotten
na 1662 Slot Caputh
1670-77 Slot Bornim (18e eeuw afgebroken)
1674 Slot Caputh (verbouwing)
1682 Nedlitzer Brug (+Tolhuis)
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Frederik I van Pruisen
1657-1688-1701-1713

Stadtgebiet
1693  Kurfürst Anordnung zur Trassierung der Berliner Strasse (Naar Glinicksche Havelbrucke)
1700  Predigerwitwenhaus (Ter hoogte van Breite Strasse 25)

Stadsslot und Lustgarten
1695  Stadsslot, drittes Hofportal (niks op Wiki)
1698  Stadsslot, Belvedere auf dem Dach des Corps de logis (mittelpavillon) Beseitigt (niks op Wiki)
1700-01 Stadsslot, Nordtrakt von 1660-69 mit dem ersten Hofportal
1701  Stadsslot, Fortuna-Portal (viertes Hofportal)
1705  Stadsslot, Veranderung des Turmaufbauten uber den Eckpavillons des Corps de logis
1706  Stadsslot, Festsaal, Stukkaturen von A. Schlutter
1707  Stadsslot, neuer Fassadenputz
1707-08  Hafenbeckens (ab 1746 Bassin im lustgarten, Neptunteich)

Sacrow 
1694  Kerk Sacrow

Omgeving - parken/slotten
1699  Slot Fahrland
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Frederik Willem I van Pruisen
1688-1713-1740

Stadtgebiet
1720-21  Garnisonkirche, versie 1
1720-22  Raadhuis, Versie 1, vakwerk, PGA
1721-24  Nikolaikirche, versie 1, (85m hoge Klokkentoren op noorden)
1722  EERST STADSUITBREIDING
1722  Geweerfabriek (Manufaktur 1722-50 privaat bedrijf)
1722  Eerste Katholisches Kirche (1731-32 Erweiterung) 
1722  Woonhuis Majors v. Knesebeck, Priesterstrasse 11
1722  Nauener Tor
1722-24  Grosses Militärwaisenhaus (19), nieuwbouw, Lindenstr/Spornstr/Dortustr/Waisenstr (1738-42)
1722  Ehem. Garnisonschule (24), Henning von Tresckow-Strasse
1724  Landschaftshaus (bis 1770), Breite Strasse 9, PGA
1726-28  Heiliggeistkirche (27) PGA
1730-35  Zweite Garnisonkirche
1733  TWEEDE STADSUITBREIDING, PGA
1731-32  Katholisches Kirche, uitbouw versie 1
1733  Akzisemauer (26)
1737  Haus im Güldenen Arm (42), PGA
1730-35  Jägertor
1733  Brandenburger Tor
1733-37  Grosses Holländisches Haus (45), Kommandantenhaus, nieuwb.
1733-34  Griechische-Orthodoxe Kirche
1734  Exerzierhalle (Langer Stall)
1736 Rathuis, Ombouw, versie 2
1737  Neu-Wassertor
1737  Bassin ausgehoben (50)
1737-42  Hollandisches Viertel (49), BOU
1737-38  Zweite Katholische Kirche
1738-39  Grosse Stadtschule, FWD
1739  Gloriette im Bassin, BOU

Stadsslot und Lustgarten
1725  Kgl. Obst- und Gemüsegarten ‘Marly’ vor dem Neustädter Tor
1730  Kabinett am Stadsslot, nieuwbouw (1733 afgebroken)

Omgeving - parken/slotten
1731-32  Jachtslot Stern



156 157

Frederik II van Pruisen
1712-1740-1786

Stadtgebiet
1744  12 Häuser für Arbeiter der Gewehrfabriek 
(Priesterstrasse)
1748-51  29 Bürgerhäuser, 7 Kasernen
 - 1751 Slotstrasse 9-11 en 12, KNO, BOU
1751-53  Französiche Kirche, KNO, BOU
1852-54 Grosses Holländisches Haus, Oude gevangenis 
(?), ombouw
1752-53  DERDE STADSUITBREIDING
1752-53  Berliner Tor, BOU
1752  19 Bürgerhaüser, 5 Kasernen
 - Henning von Treschow-Str. 13, Ehem. 
Kommandatur, KNO
1752-55  Nikolaikirche, Portalfassade, ombouw, KNO
1753  Neustädter Tor (21), 2 obelisken, Breite Strasse 
KNO
1753 14 Bürgerhaüser, 20 Kasernen, 2 Manufakturen
 - Kazerne für beweibte Grenadiere, BOU
1753  Mädchenwaienhaus, Lindenstrasse 30-33
1753-55  Rathaus, Knobelsdorffhaus, KNO
1753  Kabinettshaus/Krumbholzsches Haus (10), FWD
1754-12  Bürgerhaüser, 6 Manufakturen
1754-55  Obelisk, Alten Markt (1), KNO
1754-55  Nauener Tor (47), BÜR
1755  20 Bürgerhaüser, 1 Kaserne, 7 Manufakturen
1755-56  Direktionsgebäude der Gewehrfabrik BRÜ (wiki)
1756  4 Bürgerhäuser, 10 Kasernen, 6 Manufakturen
1756-63  Kellerbrücke
1763-64  Berliner Brucke
1763-64  Grüne Brucke
1764  Nauener Brucke
1764  Kavalierburcke
1764  2 Bürgerhaüser, 6 Manu, 10 Kasernen
 - Kaserne für das Tegiment Prins Heinrich (30), 
MAN
1765  11 Bürgerhaüser
1765  Breite Brucke (15) (1970 weggehaald bij dempen 
kanaal), MAN
1766-70  61 Bürgerhaüser/palaisen, 5 Kasernen
 - 1766 Hiller Brandsche Häuser (20), UNG
 - 1770 (Ständehaus (Natuurkundemuseum), Breite 
Strasse 11-13 UNG (1815 Wohnhaus, 1960 Museum)
1770  Haus der Landstände und Zauche en Mittelmark 
(ehm. Landschaftshaus), Breite Strasse 10-11
1770  Brandenburger Tor (55), GON, UNG
1771  19 Bürgerhaüser
 - Bürgerpalaisen ensemble (40), Dortustrasse 28-
29, UNG
1771-77  Grosses Militärwaisenhaus, o.a.Lindenstrasse, 
(uitbereiding) UNG
1772  15 Bürgerhaüser, 1 Kaserne

 - Ehem. Lazarett des Reiments Leibfussgarde (30) 
(Ziekenhuis), UNG
1773  rhaüser, 5 Kasernen
 - Am Neuen Markt 6
1774  28 Bürgerhaüser, 1 Manufactur, 1 Kaserne
 - Acht-Ecken-Haus (8), 1/4 over, UNG
1775 24 Bürgerhaüser, 9 Kasernen
������ %SFJHFTDIPTTJHF�nVHFMCBV�BN�3BUIBVT
1776  27 Bürgerhaüser, 1 Manufactur, 6 Kasernene
 - Brockesches Haus (13), GON
 - Villa Baumgart (89), PER
1776-81  Gewehrfabriek
1777  37 Bürgerhaüser, 4 Kasernen
 - Siedlungskern Kiez (22), UNG
 - H. von Tresckow-Strasse 12 (24), UNG
 - Wilhelm-Staab-Strasse 1-23 (35), UNG, KRU, 
GON
1779  14 Bürgerhaüser, 3 Kasernen
 - Siedlungskern Kiez (22), RIC
1786  39 Bürgerhaüser, 2 Kasernen
1781  Kopf fassade exerzierhalle (17), aanbouw, UNG
1781-86  215 Bürgerhaüser, 10 Kasernen
 - Herman Eilfeinstrasse 3 (25), KRU, UNG, JGS
1786  Neue Wassertor

Stadsslot und Lustgarten
1744-45  Havelballustrade, nieuwbouw (4)
1744-56  Stadsslot, umbau
1745-46  Havelkolonnade (tussen Stadsslot en Marstall), 
KNO
1745-46  Ringerkolonade (zwichen Slot und Marstall), KNO
1745-46  Mauer
1746-48  Orangerie (1685) tot Marstall, KNO, KRU
1746-48  Neptunteich (Bassin)

Slot und Park Sanssouci
1745-47  Slot Sanssouci, KNO
1747  Orangerie, (59), KNO
1747-49  Haupteingang (Eisernes Gitter)
1748  Obelisk vor dem Haupteingang
1748-63  Arbeiten and den Fontänenanlagen
1748  Ruinenberg, Höneberg bassin (71), KNO 
1749-50  Thetis-Grotte
1751-62  Marmorkolonnade
1752  Gärtnerhauser
1752-54  Neptungrotte (neptun 60-61)
1754-56  Chinesisches Teehaus (63), BUR
1755-57  Grotte im Rehgarten
1755-63  Bildergalerie (58), BUR
1763  Chinesisches Kuche
1763-69  Slot Neues Palais, Nihoeuwbouw
1764-66  Lord Marschall haus
1766-69  Communs und Kolonnade (60)
1768-69  Antikentempel
1769-70  Freundschaftstempel

1769  Wache und Gärtnerhaus am Neuen Palais
1770-72  Klausberg belvedere (61), UNG
1770-72  Drachenhaus
1771-74  Neue Kammern (59), vorm. Orangerie, UNG
Brauhausberg- Nowawes (Babelsberg)
1751-52  19 Kolonistenhäuser am Brauhausberg
1751-52  Nowawes 100 Kolonistenhäuser (einschl. Pfarr- und 
Schullhaus)
1752  Saarmunder Strasse, 20 Kolonistenhäuser
1752-53  Nowawes, 50 Kolonistenhäuser

1752-53  Nowawes Friedrichskirche
1764  Nowawes, 34 Kolonistenhäuser
1765  Nowawes, 11 Kolonistenhäuser

Omgeving - parken/slotten
1773  Slot Sacrow

Omgeving
1770-71  Eiche Kirche
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Frederik Willem II van Pruisen
1744-1786-1797

Stadtgebiet
1787  7 Bürgerbauten
1787-89  Kutschstall (11), KRU 
1788  11 Bürgerbauten
1788  Kellertor, KRÜ
1789-90  10 Bürgerbauten
1790-92  Wohnhaus Brendel (ab 1844 Franckesche Stiftung)
1791-93  13 Bürgerbauten
1793-97  Schauspielhaus, Am Kanval 8, MPBOU
1795  4 Bürgerbauten
1795-97  Hauptwache/Alte Wache (39), KRU
1796  7 Bürgerbauten
1796  Schauspielerkaserne (35), Posthofstrasse 17, MPD, BOU
1797  10 Bürgerbauten

Neuer Garten
1787-91  Marmorpalais
1788-90  Tempelruine (Küchengebäude)
1789-90  Holländisches Etablissement
1790  Erste Brücke über den Hasengraben (Schwanenbrücke)
1791  Orangerie
1791-92  Pyramide (Eisenkeller)
1792-94  Bibliothek
1792-94  Muschelgrotte
1792-94  Maurischer Tempel
1793-95  Meierei
1794  Eremitage (Einsiedelei)
��������� 1BMBJT�EFS�(SÊmO�-JDIUFOBV�	��
�.1#�-"/�4"%
1797-98 Flügelbauten zum Slot beg.

Slot und Park Sanssouci
1786-87  Slot Sanssouci, Erneuerung de Arbeitszimmers Friedriches II
1787-90  Holländermühle
1788  Kastellanhaus bei der Bildergalerie

Pfaueninsel
1794-96  Slot
1794-95  Küchengebäude mit Eiskute
1794-95  Meierei (gotische Ruine)
1795-96  Kastellanhaus (Gärtnerhaus)
1796  Jagdschirm (Transloziert aus Belitz)
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Frederik Willem III van Pruisen
1770-1797-1840

Stadtgebiet
1798  Bürgerbau
1798  Villa Rahel Ritz
1799  2 Bürgerbauten
1799-00  Breite Brücke, vollständige Erneuerung, neues 
Geländer
1800  2 Bürgerbauten
��������� 1mOHTUCFSH�5FFQBWJMMPO�	1PNPEBUFNQFM

1801  4 Bürgerbauten
1801-02  Eiserne Brücke (vervanging Kavalierbrucke), KRU
1802  7 Bürgerbauten
1802-86  Burgstrasse (25), UNG, KRU
1802-03  Belvedere auf dem Brauhausberg
1803-05  18 Bürgerbauten
1805  Nedlitzer Brücke, weitgehende Erneuerung
1805  Zollhaus, Templiner Strasse
1806-18  6 Bürgerbau
1819-22  Kadettenhaus
1820-24 Zivilkasino, SCH
1820  Hofmarschallhaus (137)
1821-23  7 Bürgerbauten
 - Happe-Röhricht’sche Häuser (31), SCH
1823-25  Teltower Tor
1824-25  Vierte Lange Brücke
1824  1 Bürgerbau
��������� 6OUFSPGm[JFSTDIVMF�	��

1826-27  2e Predigerwitwenhaus, Breite Strasse 25
1826-27  Nieuwbouw, LEN en Adolf Carl Leonhard 
Snethlage
1826-27  Alexandrowka, Russische kolonie
1826-29  Alexander-Newski-Kapelle (103), SCH
1827 Aufseherhaus für die Russische Kapelle
1827-28  5 Bürgerbauten
1829-30  Schützenhaus
1830  1 Bürgerbau
1830-37  Nikolaikirche (3), herbouw (Zonder Koepel), SCH, 
PER
1832  1 Bürgerbau
1832  Französische Kirche (51), renovatie, SCH
1833  4 Bürgerbauten
1833  Ratswaage, (Tolpaviljoen)
1834-35  Proviantamt Speicherstadt, Getreidemagazin, 
Leipziger Str. 7-8
1834-36  Garde-Ulanen-Kaserne (Zinnen 1846) (87)
1834  1 Bürgerbau
1835  2 Bürgerbauten

1835  Villa Jacobs/Alexander (97), PER
1837  Villa Persius (Keller)
1837  4 Bürgerbauten
1837  Kleinkinderbewahranstalt am Neustädter Tor
1837-38  Armenschule, Jägerstrasse 3-4
1838  1 Bürgerbau
1839-42  Garde-Husaren-Kaserne (199), PER

Paretz
1796-97  Slot
1796-97  Grotte und Tempelruine
1797  Kirche (Umbau)
1797  Japanisches Haus
1799  Gotisches Rothaus
1800  Bauernhäuser
1803  gotischer Ruinenturm
1805-06  gusseiserne Brücke
1811  Gusseiserne Pforte

Pfaueninsel
1802  Rindviehstall
1802  Menageriebauten
1803-04  Gärtner- und Kavalierhaus
1824  Dampfmaschinenhaus
1824-26  Gärtner und Kavalierhaus, Umbau unter 
Verwendung einer
1830 G Gärtnerhaus (Schweizerhaus)
1830  Gedächtesistempel für Königin Luise
1830-31  Palmenhaus
1833  Boosschuppen

Nikolskoe

Klein Glinicke 
1824-25  Kasino
1825 1827  Slot (Umbauten und Erweiterungen: 
1839, 1840, 1844)
1826-27  Kleine Neugierde (Vorhalle 1848)
1827-28  Kavalierhaus mit Stall und Remise (Turm 1832, 
Erweiterung um 1862)
1828  Jägerhof
1831-34  Glienicker Brücke
1835-37  Grosse Neugierde (versetz 1939)
1836-38  Gärtner- und Maschinenhaus
1838  Teufelbrücke (74), HEA, PER
1838  Löwenfontäne
1838  Gewächshaus und Orangerie
1840  Stibadium
1840  Matrosenhaus

Charlottenhof
1825-27  Slot
1829-36  Römische Bäder (Fabricca)
1833-34  Meierei (Gärtnerhaus handmann)

Babelsberg
1833  Umbu eines Gärtnerhauses (1850: Dammenhaus)

1834-39  Kavalierhaus
1834-35  Schoss (erster Bauacschnitt)

Omgeving
1819  Blockhaus
1834-37  Kirche St. Peter und Paul
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Frederik Willem IV van Pruisen
1795-1840-1861

Stadtgebiet
1841-42  Brandenburger Chaussee, Dampmahlmühlen 
PER
1842  Kaiserbrücke über den Stadtkanal PER
1843-50  Nikolaikirche (3), opbouw koepel en toren, 
SCH, PER, STU
1843  Jacobs Zuckersiederei (Brauerstrasse 3-5), 
PER
1844  Heckers Kalkofen, PER
1844-45  Proviantamt (Leipziger Strasse 7-8), PER
1844-45  Dampfmühle, PER
1844-45  Johannnisloge Minerva (23), Anbau zaal, PER
1845-51  Palais Barberini, Humboldtstr. 5-6, verbouw, + 
zijvleugels, PER, HES
1846  Eisenbahnbrücke über die Havel (4)
1855  Schützenplatz (Brauhausberg familienhaus für 
Bramte und Arbeiter der Eisenbahn (Kirchner)

Stadsslot und Lustgarten
1841  Stadsslot, Grüne Treppe, Fahnentreppe

Voorsteden
1843-44  Wohnhaus Brandt (138), nieuwbouw, PER
1843-45  Villa Schöningen (125), nieuwbouw, PER
1844-45  Villa Tiedke (88), nieuwbouw, PER
1844  Tumvilla (79), JHH, GOT
1844  Villa Tummeley (Neue Königstrasse/Berliner 
Strasse 29), GOT
1845  Wohnhaus Ahok (80), PER
1845  Villa (Friedrich-Ebert-Strasse 83), HES
1846  Villa (Gregor-Mendel-Strasse 3), HAE
1846  Villa Koch (Jägerallee 28), HES
1847  Villa v. Hacke (84), ARN
1849  Villa Koch (Weinbergstrasse 12), HES
1850  Villa (Leninallee 172), ARN
1853  Villa (Behlertstrasse 32), HES
1854  Villa (Behlertstrasse 13), HES
1855  Villa Pichowski, HES
1858  Villa Gottgetreu, GOT
1859-60  Villa von Arnim (81), ARN
1860  Villa Henkel (98), PET

Park Sanssouci
1840-41  Umbau de Kastellanhauses bei der 
Bildergaleri PER
1841  Villa Liegnitz (68), SCH
1841  Ruinenberg, vernieuwen/uitbreiden (niet 
uitgevoerd)
1841-42  Slot Sanssouci, Anbauten, PER
1841-42  Wasserwerk an der Havel, PER
1841-42  Hofgärtnerhaus H.Sello, PER
1841-44  Fontänenanlagen, PER
1842-43  Neue Kammern (59), verbouw, PER
1842-43  Zivilkabinetthaus (136), PER
1843  Umbau der Thetis-Grotte zum Felsentor
1844-45  Villa Illaire (69), PER, HES
1845-51  Atrium im Paradeisgärtl PER HES
1845-55  Friedenskirche (64), PER, STU, HES, ARN, 
FWIV
1846  Villa Tieck/Friedenshaus (70), PER
1847  Gästehaus and der Histoische Mühle, HES
1848  Ruinenberg, Ringmauer (71), PER
1849  Winzerhaus auf dem Mühlenberg (76), HES, 
FWIV
1850  Villa Finkenstein (Allee nach Sanssouci 8), ???
1850  Grünes Gitter, HES
1850-51  Dreiköningstor, poort Friedenskirche, HES
1850-51  Triumphtor (75), HES, STU
1851-60  Orangerie (62), PER, STU, HES, FWIV
1860-61  Neue Kammern, Portikus (59), HES

Charlottenhof
1842-44  Park Charlottenhof, Fasanerie PER

Pfingstberg und Neuer Garten
1841  Zweite Brücke über den Hasengraben, SCH
1844  Umbau der Meierei in ein Pumpwerk, PER
1844-45  Marmorpalais, Flügelbauten, PER, HES
��������� #FMWFEFSF�BN�EFN�1mOHTUCFSH�	��
�
nieuwbouw, HES
1854  Gärtnerhaus, HES
��������� #FMWFEFSF�BN�EFN�1mOHTUCFSH�	��
�VJUCPVX�
HES



164 165

A3

Buitenkantstad Repertoire Potsdam
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A4

Leitbauten strategie
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