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Inleiding 
Langsdoorsnede door Amsterdam 

" Historisch gezien is de groei van de Amsterdamse stad tot in de negentiende 
eeuw bepaald door de steeds wijder getrokken kringen van de grachtengordel, 
met de Singelgracht als sluitstuk. De in de Gouden Eeuw bereikte omvang 
en vorm van de stad volstond tot omstreeks 1850. Daarna kreeg het moderne 
Amsterdam vorm ten oosten, zuiden en westen van de oude stad. [ ... J De 
Singelgracht markeert nog steeds de overgang tussen de oude historische 
stad en de nieuwe negentiende eeuwse stad [ . . . J" [1) 

In het atelier Langsdoorsnede is het gebied van de Singelgracht in 
Amsterdam als onderwerp van studie gekozen. Na een vooronderzoek 
aan de hand van verschillende thema's als historie, morfologie, typologie 
en infrastructuur, is er door elke student uit het atelier een locatie in 
het Singelgracht gebied gekozen waarbij een onderzoek is opgesteld. 

Bij de zoektocht naar een locatie kwam ik zelf terecht aan de zuid
oostzijde van het gebied, waar vier militaire gebouwen naast elkaar 
aan de Singelgracht staan. De panden zijn gebouwd tussen 1864 
en 1889 en zijn in de loop van de jaren meerdere malen herbestemd 
waarbij in sommige gevallen een uitbreiding werd gemaakt ofwel een 
gedeelte gesloopt werd. De wijze waarop dit gebeurde was bij alle 
vier de gebouwen verschillend, telkens werd er op een andere manier 
gereageerd op het bestaande. Ik raakte geïnteresseerd in de omgang met 
de militaire gebouwen en besloot te onderzoeken hoe je juist vanuit een 
bestaand gebouw, op analoge wijze, een interventie zou kunnen plegen. 
Daarvoor heb ik een studie gedaan naar de oorspronkelijke ontwerpen 
voor de vier militaire gebouwen met behulp van de ontwerptekeningen 
en het monumentenverslag. Om vervolgens een methode voor een 
interventie bij het bestaande te testen, ben ik verder gegaan met één 
gebouw en na verdere analyse heb ik hier een ontwerp voor gemaakt. 

Dit verslag begint met een essay waarin mijn standpunten omtrent 
de omgang met bestaande gebouwen uiteengezet worden. Vervolgens 
wordt de locatie en het ontstaan van de vier militaire gebouwen 
besproken. Daarna wordt de korte analyse in schema's getoond van 
de oorspronkelijke ontwerpen voor de vier militaire gebouwen. Aan de 
hand van een nadere analyse van één van de vier militaire gebouwen 
wordt het ontwerp voor de analoge interventie besproken, waarbij 
steeds het nieuwe naast het oude wordt geplaatst in woord en beeld. 

[1] inleiding 
aanloopproject atelier 
Langsdoorsnede,2009 
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Essay 
Aan wat vooraf ging 

Inleiding 
Een klein jaar geleden, fietsend door Berlijn, komen we in de loop van 
de dag bij het Museum Insel. Voor ons ligt een historisch pand dat 
wordt hersteld naar een ontwerp van de architect David Chipperfield; 
het betreft het N eues Museum. Hoewel het gebouw zich nog in een grote 
bouwput bevindt en er zichtbaar nog heel wat werk verzet moet worden, 
kunnen we al zien hoe de nieuwe gevel zich op een aansluitende manier 
naast de oorspronkelijke gevel van het oude gebouw manifesteert. 
Een paar maanden later in München, wederom bij een museum. 
Ongeveer 50 jaar geleden werd dit gebouw hersteld naar een ontwerp 
van Hans Döllgast. Van een afstand is al goed te zien dat er iets gebeurd 
is met de gevel van de Alte Pinakothek, maar van dichtbij zien we pas 
echt hoe het oude en nieuwe naast elkaar zijn geplaatst. 
Ik verwonder me over de omgang met deze oude gebouwen. De manier 
waarop beide architecten vanuit het bestaande gebouw uitgangspunten 
lijken te hebben gevonden voor herstelwerk en aanpassingen aan de 
gebouwen. In een studie naar het analyseren van gebouwen en de manier 
waarop omgegaan kan worden met het bestaande wil ik onderzoeken 
hoe de uitgangspunten van een bestaand gebouw ingezet kunnen 
worden voor een interventie, waarbij oud en nieuw een vanzelfsprekend 
geheel gaan vormen. Daarbij stel ik de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe kan bij een bestaand gebouw een analoge interventie gepleegd worden, 
zodat de oorspronkelijke motieven van het ontwerp zichtbaar blijven in de 
nieuwe vorm van het gebouw? 

De stad en de bestaande gebouwen 
Er wordt hier begonnen met het definiëren van een grotere schaal dan 
het gebouw; de stad. Aldo Rossi omschrijft in zijn boek 'De architectuur 
van de stad' de stad als een artefact dat zich in de loop van de tijd heeft 
ontwikkeld en gevormd: 
" ... de stad, die hier als architectuur wordt opgevat. Onder architectuurversta 
ik niet alleen het zichtbare beeld van de stad en het geheel van architectuur, 
maar veeleer de architectuur als constructie. Ik bedoel de aanleg van de stad 
in de loop van de tijd. " (2] 

In die stad vinden we gebouwen die op een specifiek moment en in een 
specifieke periode gebouwd zijn, maar meestal gedurendejaren onderdeel 
blijven van de stad. Voor het behoud van deze bestaande gebouwen zijn 
soms aanpassingen nodig, zoals herbestemming, uitbreiding of herstel. 
Wanneer een dergelijke opgave met bestaande gebouwen zich voordoet, 
hoe gaan we daar dan als architect mee om? Maken we een contrast 
met het oude, imiteren we het oorspronkelijke gebouw, of doen we een 
ingreep op analoge wijze, waarbij we overeenkomstige uitgangspunten 
voor oud en nieuw zoeken? Ik ben hier vooral geïnteresseerd in deze 



laatste houding; de analoge methode. 

Analogie als uitgangspunt 
In de inleiding heb ik Chipperfield en Döllgast genoemd die bij het 
ontwerpen vanuit het bestaande gebouw uitgangspunten voor de 
interventie bij het gebouw hebben gevonden en het nieuwe op een 
vanzelfsprekende manier naast het oude hebben geplaatst. Deze manier, 
om vanuit het bestaande op een analoge wijze een aanpassing aan een 
gebouw vorm te geven, wil ik hier specifiek maken. Maar waarom op 
analoge wijze? Waarom zo veel waarde toekennen aan het bestaande 
gebouw? De keuze voor analogie komt voort uit de overtuiging dat het 
veel waardevoller is om bestaande dingen beter te begrijpen en ze op 
een nieuwe manier te bekijken, dan tot nieuwe dingen te komen die 
geen basis hebben. 
Of zoals Nietzsche stelt dat werkelijke originaliteit niet wordt gekenmerkt 
door de ontdekking van het nieuwe, dat slechts het resultaat is van geesteloze 
fantasie, maar door een veranderende blik op het oude en bekende, dat 
daardoor als nieuw kan worden gezien . f3J 
Wanneer dit in het algemeen gestelde idee, meegenomen wordt bij het 
plegen van een interventie bij een bestaand gebouw, kan het zo ingezet 
worden dat het bestaande opnieuw geïnterpreteerd wordt. Zo kan een 
interventie er aan bijdragen om het bestaande gebouw als nieuw te 
kunnen bekijken. 

Analyse van het bestaande 
Om te komen tot een analoge ingreep zullen we eerst het bestaande 
gebouw moeten begrijpen. Daarvoor is een analyse van het bestaande 
van belang. 
Voor de opzet van een analyse baseer ik me op de theorieën van Antonio 
Monestiroli. In het boek 'The Metope and the Triglyph' schrijft 
Monestiroli over de manier waarop we architectuur kunnen bekijken en 
hoe we de verschillende elementen van een gebouw kunnen herkennen 
en identificeren. Typologie, structuur en decoratie zet hij neer als de 
drie samenhangende begrippen bij het architectonisch ontwerpen: 
"The building type contains a general concept that orders the parts of the 
building and their relations. The Construction gives physical form to this 
concept: through the construction the type materializes, its identity emerges, 
it becomes a building. The construction system must be appropriate for 
the type, nol contradicting but enhancing the general character of the 
building. [ ... 1 through decoration, elements of construction take on their 
representative forms [. . . 1" (4) 

Door een gebouw te analyseren aan de hand van bovenstaande 
begrippen kunnen we het gebouw begrijpen in de samenhang van alle 
onderdelen waaruit het bestaat. We kunnen de verschillende elementen 
en hun betekenis voor het gebouw benoemen. (2) Rossi 2002, pag. 13 

(3) Nietzsche, uit Grassi 
1997, pag. 208 
(1) Mones tiroli 2005, 
pag. 73 e.v. 

ll 



12 

De opzet van de vorm in relatie tot de typologie, de gevel vanuit de 
constructie naar de vertaling hiervan in architectonische vormen, 
alsmede de taal van de verschillende elementen. Met deze analyse 
kunnen de belangrijke kenmerken van het gebouw worden benoemd , 
en kan vervolgens een beslissing gemaakt worden over de omgang met 
deze kenmerken bij het plegen van een interventie. 

Omgangsvormen met bestaande gebouwen 
De omgang met bestaande gebouwen kan op verschillende manieren 
gestalte krijgen. Ik heb hiervoor al benoemd dat ik wil uitgaan van een 
analoge aanpak, en om een beter beeld te krijgen van wat dit betekent, 
wordt het begrip analogie hier kort in een breder kader van omgang 
met bestaande gebouwen geplaatst. 
Daarvoor wil ik de verschillende manieren van omgang met oude 
gebouwen noemen zoals Michelle Provoost ze in haar boek 'Re-arch' 
heeft gesteld. Provoost vat een aantal verschillende mogelijkheden 
samen in acht retorische figuren die ze als volgt noemt: ondergronds, 
l + 1=2, l + l=l , continuïteit, palimpsest, heremietkreeft, recapitulatie 
en face-lift. Deze voorbeelden van interventies lopen van contrast tot 
analoog en geven mogelijkheden weer om met bestaande gebouwen om 
te gaan. Provoost probeert hier niet om een overkoepelende theorie 
over de omgang met oude gebouwen te definiëren, maar probeert juist 
een beeld te geven van de diversiteit bij hedendaagse interventies. (5] 

In het inleidende essay voor 'Re-arch' haalt Provoost Ignasi de 
Solà-Morales aan om een omslag in de houding ten opzichte van het 
bestaande weer te geven. De Solà-Morales schrijft in zijn artikel 'From 
contrast to analogy' met betrekking tot analogie: 
':4s an aesthetic operation, the intervention is the imaginative, arbitrary, 
and free proposal by which one seeks not only to recognize the significant 
structures of the existing historica{ material but also to use them as 
analogical marks of the new construction ." (6] 

Analogie gaat volgens de Solà-Morales over het herkennen van de 
belangrijkste structurerende elementen van bestaande gebouwen -
waar de hiervoor genoemde analyse van het bestaande bij aansluit -
om deze vervolgens in te zetten als uitgangspunten voor het nieuwe 
geheel. De Solà-Morales vervolgt: 
"Comparison, as difference and similarity, from within the only possible 
system, that particu/ar system defined by the existing object, is the 
foundation of every analogy. On this analogy is constructed every possible 
and unpredictable meaning." [7] 

Vergelijking is de basis voor elke analoge interventie. Verschil 
en overeenkomst kunnen volgens de Solà-Morales hierbij naast 
elkaar bestaan. De uitgangspunten voor het ontwerp kunnen 
worden overgenomen, maar de uitkomst kan daarbij verschillen of 
overeenkomen. 



Om deze beschrijving van analogie meer helderheid te geven plaatsen 
we het begrip naast contrast en imitatie. Wanneer we contrast zien als 
het nieuwe tegenovergesteld maken aan het oude en imitatie als een 
exacte kopie van het oude, kunnen we analogie daar ergens tussenin 
plaatsen; daar waar verschil en gelijkheid naast elkaar kunnen 
bestaan. Waar imitatie helemaal geen rekening houdt met nieuwe 
mogelijkheden of eisen, kan analogie juist interpretaties opzoeken 
om nieuwe vormen te implementeren. En het grote verschil tussen 
analogie en contrast bestaat er dan uit dat bij de eerste de identiteit 
van het nieuwe altijd verbonden is met de historie [8], terwijl het er bij 
contrast mee geconfronteerd wordt. Analogie is dan als een subtiele 
vergelijking tussen oud en nieuw waarbij gelijkheid en verschil steeds 
afgewogen moeten worden. 

Na deze theorie met betrekking tot analogie wil ik hier graag een aantal 
praktische voorbeelden bespreken waarbij gekozen is voor een analoge 
omgangsvorm met het bestaande gebouw, om zo een beeld te krijgen 
van de toepassing van het begrip. 

Als eerste wil ik de rechtbank in Göteborg aanhalen die tussen 1934 
en 1937 uitgebreid werd naar een ontwerp van Erik Gunnar Asplund. 
Asplund maakte een ontwerp voor de gevel van de uitbreiding, waarbij 
hij de textuur van de verschillende gevelonderdelen meeneemt, maar de 
structuur abstraheert en transformeert en een nieuwe grammatica kiest 
voor de verschillende gevelonderdelen. De vormentaal van het nieuwe 
deel krijgt hierdoor een eigen karakter, maar overeenkomsten tussen 
oud en nieuw zijn te vinden in de materialisering van de verschillende 
elementen. 
In de plattegrond van de uitbreiding zet Asplund de structuur ook weer 
op abstracte wijze voort, waarbij kleinere ruimtes langs de buitengevel 
geplaatst worden en het binnenhof in het oorspronkelijke ontwerp in 
het nieuwe deel vertaald worden naar een grote binnenruimte. 

Een ander voorbeeld van een analoge interventie is te zien bij de Alte 
Pinakothek in München. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd dit 
gebouw gedeeltelijk verwoest en tussen 1952 en 1957 werd door Hans 
Döllgast een ontwerp gemaakt voor herstel. De kapotte buitengevel is 
gerepareerd waarbij Döllgast in het nieuw deel wel de structuur maar 
niet de textuur van de oorspronkelijke gevel meeneemt. Hij vertaalt de 
structuur in textuur, door de geleding en de vorm van de ramen mee te 
nemen in het nieuwe geveldeel, maar de materialisering te veranderen, 
waardoor de structuur zichtbaar wordt in de diversiteit in textuur van 
de materialen. Zo ontstaat een gevel, met een nieuw deel, waarbij oud 
en nieuw samenhang vertonen, maar niet gelijk zijn. 
In de plattegrond maakt Döllgast een ingrijpender wijziging. 

[SJ Provoost 1995, 
pag. 38 e.v. 
(6] de Solà-Morales 1985, 
pag.45 
(7] de Solà-Morales 1985, 
pag. 45 
(8] Provoost 1995, 
pag. ll 
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Erik Gunnar Asplund 
Rechtbank 
Göteborg, 1934- 1937 

Hans Döllgast 
Alte Pinakothek 

München, 1952 - 1957 
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Berlijn, 1997 - 2009 

Karljosef Schattner 
Bibliotheek Glmer Hof 
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De trap die oorspronkelijk in één van de zijvleugels gesitueerd was, 
plaatst hij nu over de volledige lengte van het gebouw achter het 
nieuwe deel van de gevel. Hiermee maakt hij niet alleen de lengte van 
het gebouw zichtbaar, maar benadrukt hij nog eens de verwoesting die 
het gebouw heeft meegemaakt. 

Bij de Ulmer Hof in Eichstätt, dat tussen 1978 en 1980 door Karlj osef 
Schattner wordt herbestemd, gaat de interventie alleen over de 
binnenzijde van het gebouw. In het oorspronkelijke binnenhof van 
het gebouw wordt de bibliotheek als nieuw element geplaatst. Het 
bestaande gebouw wordt waar nodig geconserveerd en er wordt een 
duidelijk onderscheid gemaakt met de nieuwe elementen en materialen 
die toegevoegd worden. Deze nieuwe elementen vullen het bestaande 
aan of maken het bestaande opnieuw zichtbaar. 

Het Neues Museum in Berlijn wordt gedurende 12 jaar (tussen 1997 
en 2009) geconserveerd en hersteld naar een ontwerp van David 
Chipperfield. Net zoals bij de Alte Pinakothek hebben we hier te 
maken met een door de oorlog aangetast gebouw, maar op veel grotere 
schaal en er zijn meer delen van het oorspronkelijke gebouw verwoest. 
Chipperfield kiest hier voor een gedeeltelijk conserverende methode en 
voor de geheel verloren delen maakt hij een nieuw ontwerp. Zo maakt 
hij voor de gevel een ontwerp waarbij de structuur gedeeltelijk wordt 
overgenomen in de raamgeleding. De verticale geleding van de gevel 
abstraheert hij door een soepele overgang tussen de verschillende 
verdiepingen te maken, waardoor de horizontaliteit minder wordt 
benadrukt. 
Aan de binnenzijde kiest Chipperfield voor verschillende oplossingen 
voor de ingrepen. De nieuwe delen worden in andere materialen 
uitgevoerd, die qua structuur een vertaling zijn van het oude. In de 
oude delen worden de aangetaste, maar bewaard gebleven wanden 
geconserveerd in de toestand waarin ze zijn aangetroffen. Chipperfield 
grijpt hier enkel in door het bestaande te conserveren, maar niet door 
er iets aan toe te voegen, of te vertalen. 

Wanneer we deze vier voorbeelden naast elkaar zetten, kunnen we 
stellen dat qua aanpak Chipperfield en Döllgast dicht bij elkaar liggen. 
Waar Chipperfield aan de binnenzijde meer heeft gekozen voor een 
conserverende aanpak, is er bij Döllgast sprake van herstel. Maar beide 
architecten hebben in de gevel de structuur vertaald naar textuur en 
nieuwe elementen aan de binnenzijde van het gebouw toegevoegd. 
Schattner houdt zich in dit voorbeeld enkel bezig met de binnenzijde 
van het gebouw en zoekt naar contrast in materiaalgebruik en abstracte 
interpretaties van vormen . Zijn ingreep is duidelijk afleesbaar, maar 
het verband tussen oud en nieuw wordt daardoor moeilijk te begrijpen., 
Dit is ook het geval bij Asplund, die in tegenstelling tot Schattner ook 
aan de buitenkant een ingreep doet, maar het verschil tussen oud en 



nieuw duidelijk afleesbaar houdt. 
Ik wil nu gaan bekijken of ik met het begrip van deze voorbeelden 
meer kan zeggen over een specifiekere omschrijving van een analoge 
methode, waarbij het oude en nieuwe op een vanzelfsprekende manier 
met elkaar gaan samenhangen. 

Afweging in structuur, textuur en grammatica 
Voor de analoge omgang met het bestaande waarbij het nieuwe op een 
vanzelfsprekende manier naast het oude wordt geplaatst ben ik hier 
vooral geïnteresseerd in het verschil van aanpak tussen Asplund en 
Döllgast. Waar bij Asplund in de gevel het verschil tussen oud en nieuw 
duidelijk afleesbaar is, lijkt bij Döllgast dit versehiJ veel genuanceerder 
en subtieler te zijn. Waardoor komt dit? Ik zou willen stellen dat het 
verschil in het resultaat van de twee gebouwen zit in het verschil van 
aanpak en daarbij vooral in de keuze voor het ingrijpen op een bepaald 
schaalniveau. Hiermee bedoel ik niet zozeer het schaalniveau van de 
ingreep zelf, maar de keuze voor het specifiek ingrijpen op een bepaald 
schaalniveau in het ontwerp. Zoals de Solà-Morales aanstuurt op het 
afwegen van gelijkheid en verschil tussen oud en nieuw, zal er bij het 
ontwerpen steeds besloten moeten worden waar dat verschil en de 
gelijkheid gemaakt wordt. Asplund doet dit bij het ontwerp voor de 
nieuwe gevel op het niveau van de structuur en de grammatica. Door 
de structuur van de gevel te abstraheren en een nieuwe grammatica 
te kiezen voor de verschillende gevelelementen ontstaat een gebouw 
waarbij al op grote schaal het verschil tussen oud en nieuw zichtbaar 
wordt. Door het inzoomen op, en het analyseren van de gevel wordt 
de overeenkomst duidelijk. Döllgast daarentegen kiest ervoor om 
de structuur van de gevel over te nemen en deze te vertalen in een 
andere textuur, zodat een gevel ontstaat waarbij op grote schaal juist 
een heldere samenhang zichtbaar is tussen oud en nieuw. Maar van 
dichterbij, op kleinere schaal, wordt dan weer het verschil tussen oud 
en nieuw zichtbaar. 

De keuze voor het schaalniveau waarop een ingreep wordt gedaan bij 
het gebouw, heeft dus gevolgen voor de perceptie van het uiteindelijke 
geheel en de samenhang tussen het bestaande en het nieuwe. De 
begrippen structuur, grammatica en textuur spelen hierbij een 
belangrijke rol. Bij elk onderdeel van het ontwerp moet worden 
bepaald of de structuur, textuur of grammatica overgenomen wordt 
of dat er juist een verschil gemaakt zal worden met het bestaande. 
De structuur heeft hierbij betrekking op de opbouw of samenstelling 
van bijvoorbeeld de hele gebouwvorm, maar ook van de gevel en de 
plattegrond. De grammatica gaat over de specifieke verschijningsvorm 
van de verschillende delen van het gebouw; het systeem van de taal 
van de delen. Textuur gaat over de materialiteit van de verschillende 
onderdelen, de kleur en de oppervlaktestructuur van het gekozen 
materiaal. Aan de hand van deze drie begrippen kunnen bij de stappen 
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m het ontwerpproces keuzes gemaakt worden over het meenemen, 
interpreteren of juist weglaten van de specifieke kenmerken van het 
bestaande. 

Een analoge interventie 

Om te komen tot een methode voor een analoge interventie bij een 
bestaand gebouw waarbij oud en nieuw vanzelfsprekend naast elkaar 
staan, kan uit voorgaande, nu een aantal stappen worden afgeleid 
die genomen kunnen worden bij het maken van een ontwerp voor 
een interventie van een bestaand gebouw. Samenvattend kan het 
volgende gezegd worden: wanneer een interventie gepleegd wordt 
bij een bestaand gebouw zal er begonnen moeten worden met een 
analyse om het bestaande beter te begrijpen en de verschillende 
onderdelen te kunnen identificeren. Aan de hand van de thema's 
typologie, constructie en decoratie kan inzicht gekregen worden in de 
verschillende elementen waaruit het gebouw bestaat. Om vervolgens 
te komen tot een ontwerp zal er bij de verschillende elementen van het 
gebouw (vorm, plattegrond, gevel, detail) een keuze gemaakt moeten 
worden in het wel of niet meenemen van de structuur, grammatica en 
textuur van het bestaande; waar wordt verschil gemaakt en waar juist 
gelijkheid? Door het verschil tussen bestaand en nieuw op een klein 
schaalniveau tot stand te brengen roept de interventie op het eerste 
gezicht geen vragen op, waardoor oud en nieuw vanzelfsprekend naast 
elkaar kunnen staan, terwijl van dichtbij zichtbaar kan worden hoe 
het oude geïnterpreteerd wordt naar een nieuw geheel. 

Door op deze manier met het bestaande om te gaan en oud en nieuw 
vanzelfsprekend naast elkaar te zetten, kan het bestaande als nieuw 
bekeken worden. 
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Locatie 
De Singelgracht in Amsterdam en vier militaire gebouwen 

De Singelgracht in Amsterdam is tot stand gekomen als onderdeel 
van de verdedigingslinie van de stad. De linie, bestaande uit wallen 
met stadsmuren en bolwerken, bieden de stad lange tijd bescherming 
tegen militaire aanvallen. Door militaire ontwikkelingen verliezen de 
vestingwerken vanaf 1798 de verdedigingsfunctie, die vanaf die tijd 
wordt overgenomen door de Hollandse Waterlinie. Vanaf dat moment 
tot 1816 worden de stadsmuren tussen de bolwerken afgebroken. Al 
voordat er van hogerhand plannen voor de omgang met de voormalige 
verdedigingslinie worden gemaakt, beginnen incidentele transformaties 
de lineaire structuur van de wallen aan te tasten. Een overkoepelend 
plan voor de wallen is er dan ook nooit gekomen, zoals dat bijvoorbeeld in 
Frankfurt en Wenen wel het geval is geweest, waar de verdedigingslinie 
is ingevuld met respectievelijk een park en bouwblokken. 
De incidentele transformaties langs de Singelgracht bestaan 
voornamelijk uit grootschalige bebouwing, omdat het terrein van 
de wallen door de gunstige ligging en variatie in perceeldiepte daar 
uitermate geschikt voor is. Zo verschijnen er onder andere industriële 
complexen, ziekenhuizen en kazernes. 

Een voorbeeld van deze laatste categorie vinden we aan de zuid
oostzijde van de Singelgrachtzone. Hier staan vandaag de dag nog 
steeds vijf militaire complexen, waarvan er vier naast elkaar zijn 
geplaatst aan de Sarphatistraat. De kazernes waren in de tijd van 
de bouw niet perse een welkome invulling voor de grond binnen de 
stad (waarvan de Singelgracht op dat moment de grens markeerde). 
Amsterdam had als hoofdstad aan de ene kant altijd al te maken 
gehad met de noodzaak tot verdediging, maar voor het Amsterdam 
als handelsstad brachten de verdedigingsmaatregelen juist ongewenste 
beperkingen met zich mee voor de handelsvrijheid en de bestuurlijke 
autonomie. Deze tweeledigheid van de stad is nog steeds te zien in de 
bebouwing van de stadsuitleg. De burgwallen en singels zijn zichtbaar 
in de stadsplattegrond, maar er zijn maar weinig militaire gebouwen te 
vinden. Amsterdam heeft dan ook tot de Franse tijd de kazernes buiten 
haar poorten weten te houden. Maar na 1800 ontkwam de hoofdstad 
niet langer aan de militaire plicht en werden er binnen de stad militaire 
complexen gebouwd. 

Op bevel van Napoleon werd er rond 1810 gewerkt aan de bouw van 
een keizerlijke kazerne (nu bekend als de Oranje Nassau-kazerne) 
en ten tijde van koning Wilhelm III werden er incidenteel nog vier 
complexen aan de oostelijke zijde van de Singelgracht toegevoegd: 
achtereenvolgens de Cavaleriekazerne, het Militair Hospitaal , het 
Rijkskledingmagazijn en het Rijksmagazijn van Geneesmiddelen. 
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In de loop van de eeuwen hebben al deze gebouwen hun militaire functie 
verloren en zijn ze herbestemd met nieuwe functies. Deze ontwikkeling 
bracht meestal ook wijzigingen met zich mee voor de gebouwen. Zo zijn 
er complexen toegevoegd, zijn de bestaande gebouwen uitgebreid of 
werden er juist gedeeltes gesloopt. Voor de vier gebouwen, naast elkaar, 
aan de Singelgracht is op de afbeeldingen te zien hoe deze wijzigingen 
bij de gebouwen zichtbaar worden in de morfologie van de locatie, 
door de jaren heen. Blijkbaar hebben de gebouwen aanpassingen nodig 
gehad om bruikbaar te kunnen blijven. 

Om een beter beeld te krijgen van de locatie en de militaire gebouwen 
volgt nu eerst een korte analyse van de oorspronkelijke ontwerpen van 
de vier kazernegebouwen aan de Sarphatistraat. 
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Korte Analyse 
Vier militaire gebouwen nader bekeken 

Nu volgt een korte analyse van de vier kazernegebouwen 
aan de Sarphatistraat. Eerst in een beschrijving vanuit de 
monumentenverslagen [9] over de waardering van het gebouw en het 
gebruik in de loop van de jaren. Daarna in schema's waarbij naar 
structuren van de verschillende gebouwen wordt gekeken zowel in 
gevel, plattegrond en doorsnede. 

Cavaleriekazerne 
"Cavaleriekazerne van algemeen belang vanwege de architectuur- en 
militairhistorische waarde alsmede van stedebouwkundige waarde. Het 
gebouw is [ ... 1 kenmerkend voor de sobere utilitaire architectuur van de 
Genie uit het midden van de 19de eeuw. Tevens van belang wegens de 
situering aan de binnenstadszijde van de Singelgracht als onderdeel van 
een grotere reeks militaire gebouwen en als zodanig mede van belang wegens 
de uitdrukking van de functie van garnizoensstad." 

1864- 1865 
1865- 1940 
1874 
1940 

rond 1955 

1992- nu 

status 

bouw 
huisvesting garnizoen cavalerie en 200 paarden 
uitbreiding met manage (rijloods) 
in gebruik bij Bereden Onderafdeling van Korps 
Politietroepen 
herbestemming tot dependance van Rijksmagazijn 
Geneesmiddelen 
herbestemming tot rijksakadamie van Beeldende 
Kunsten, verbouwd en uitgebreid door Koen van 
Velsen 

rijksmonument 
situatie originele situatie is behouden aan de centrum-zijde, 
ten zuiden van de singelgracht is de stad vanaf 1877 uitgebreid 

Rijks Militair hospitaal 
"Voormalig Militair Hospitaal van algemeen belang vanwege de 
architectuur- en militairhistorische waarde alsmede van stedebouwkundige 
waarde. Het gebouw is door zijn sobere, symmetrische vormgeving [ ... 1 
kenmerkend voor de midden 19de-eeuwse utiliteitsbouw van de Genie. 
Tevens van belang vanwege de situering aan de binnenstadszijde van de 
Singelgracht als onderdeel van een grotere reeks militaire gebouwen, als 
zodanig mede van belang wegens de eertijdse uitdrukking van Amsterdam 
als garnizoensstad." 

1868- 1870 
1870- 1920 
1885 

bouw 
Rijks Militair Hospitaal met 300 bedden 
bouw magazijn voor ambulance materieel 

[9] rapportage 
rijksmonumentenzorg, 
2009 
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Rijkskledingmagazijn 

Rijks Magazijn 
van Geneesmiddelen 
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1920- 1929 

1929- 1973 
1973 
1988 

herbestemming tot dependance van Rijksmagazijn 
Geneesmiddelen 
herbestemming tot van Leewenhoek ziekenhuis 
herbestemming tot rijkspolitie, Marechaussee 
verbouwd voor huisvesting en bouw urban villa's 

status rijksmonument (m.u.v. woning en garages) 
situatie originele situatie is behouden aan de centrum-zijde, 
ten zuiden van de singelgracht is de stad vanaf 1877uitgebreid 

Rijkskledingmagzijn 
"Rijkskledingmagazijn van algemeen belang vanwege de architectuur- en 
militairhistorische alsmede de stedebouwkundige waarde. Het gebouw is[ ... J 
kenmerkend voor de midden 19de-eeuwse utiliteitsbouw van de Genie. Tevens 
van belang vanwege de situering aan de binnenstadszijde van de Singelgracht 
als onderdeel van een grotere reeks militaire gebouwen, als zodanig bovendien 
mede van belang wegens de uitdrukking van de functie van garnizoenstad." 

1873- 1877 
1877 
1883 
rond 1936 
1960- 1986 
1986- 2007 
2010 

bouw 
Rijkskledingmagazijn 
bouw portierswoning 
bouw magazijn 
herbestemd tot kantoor BVD 
herbestemming tot politiekantoor Amstelland 
plannen verbouw en restauratie voor kantoren, 
Campus Stadgenoot, door Steven Holl 

status rijksmonument (m.u.v. woning en garages) 
situatie originele situatie is behouden aan de centrum-zijd, ten 
zuiden van de singelgracht is de stad vanaf 1877 uitgebreid 

Rijks Magazijn van Geneesmiddelen 
"Karakteristiek laat 19e-eeuws overheidsgebouw met in oorsprong de 
bijzondere functie van Rijksmagazijn van Geneesmiddelen ( ... ]gesitueerd 
temidden van een reeks 19e-eeuwse voormalige militaire gebouwen langs de 
Singelgracht, als zodanig van algemeen belang wegens architectuur-, bouw-, 
cultuur- , militair- en stedebouwkundig-historische waarde" 

1887 - 1889 
1889- 1998 

1998 

bouw 
Rijks Magazijn van Geneesmiddelen en 
farmaceutische fabriek inclusief schoorsteen 
gerestaureerd en verbouwd tot kantoor voor 
Woningbouwvereniging Stadgenoot, door Steven Holl 

status rijksmonument 
situatie originele situatie is behouden aan de centrum-zijde, ten 
zuiden van de singelgracht is de stad vanaf 1877 uitgebreid 
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gevels & plattegronden van de vier militaire gebouwen 

Cavaleri ekazerne 
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Rijkskledingmagazijn Rijks Militair Hospitaal 
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doorsnedes met kapconstructies 
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militair hospitaal 
kapcons!ru.ctie mel /wuien Philiber!span!en 

kledingmagazijn 
kapcOI<S!ructie, samengesteld uil Muien spanten en 

ijzeren vakwerk 

magazijn geneesmiddelen 
lwuten kapcons!ru.ctie 

cavaleriekazerne 
kapconstructie van Philiber!spanJen in voorvleitgel 

k"pcon.,utructie van Polon.ce"uspm<ten in lagere vleugels 
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gekoppelde 
rondboogvensters met 
zesruits en V-vormige 

roedenverdeling 
(deels van ijzer, deels 
l!an hout) in houten 
kozijnen 

cavaleriekazerne 

zesruilsvenslers 

met breek, verdikt.e 
middwstijl en 
rondboogvormig 
bovenlicl~ met 
spaakvormige 
onderverdeling 

T·vormige vensters 
1net segmentvormige, 
met siermozaïek 
ge"ulde segmentbogen 

T-vormige 
vensters trn!l rechte 
afsluiling met 
natuursteenblokken 

getoogde vensters in 
kruiskozijnen met 
zes- en vierruiis

verdeling 

magazijn geneesmiddelen 



kledingmagazijn 

rondboogvensters met kleine 

roeden·verdeling 

geloogde vensters met kleine 
roedenverdeling 

ronde vensters met 
vierruitsverdeling 

militair hospitaal 

m zesruits schuifvensters 
met <tfgeronde 
boven/weken 

raamtypen per gebouw 
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cavaleriekazerne 

geloogde inrijpoort. mei 
natuurslenen slu.itsleen met 
ontwerpjaartal/864 

magazijn geneesmiddelen 

hoofdingang mei dubbele 
paneeldeuren, dubbel snij raam, 
rustica-omlijstingen, opschrift 
venvijzend naar hel jaar van 
volt.ooiing en de oorspronkelijke 
functie 



kledingmagazijn 

hoofdingang met nal!mrstenen 
omlijsting, ru.stîcawerk en 
Dorische pi/asters 

militair hospitaal 

de risa/ieten bezitten 
elk een centrale dubbele 
ingang met verdeeld 
boven/ic/u 

deurtypen per gebouw 
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Analyse & ontwerp 
Een analoge interventie bij het Militair Hospitaal 

Het Militair Hospitaal 
Om de theorie over de omgang met het bestaande te testen is er voor 
één van de vier militaire bouwwerken een ontwerp voor een interventie 
gemaakt. Dit is gebeurd voor het voormalig Militair Hospitaal, 
waarvan aan de hand van verdere analyse de ontwerpkeuzes toegelicht 
zullen worden. 

De keuze voor het Militair Hospitaal komt voort uit een aantal 
zaken omtrent de huidige situatie van het gebouw. Zo is het complex 
momenteel gevuld met appartementen, waarvan de ruimtes niet 
aansluiten bij de typologie van het gebouw. Om de appartementen 
toch in het gebouw kwijt te kunnen zijn bij de verbouwing in 1988 
de grote ruimtes verdeeld in kleinere kamers, is een gedeelte van het 
gebouw gesloopt en is de structuur van de gevel aan de achterzijde 
gewijzigd en wit gestuukt. 
Verder zijn er op het achterterrein van het gebouw, aan de Singelgracht, 
vijf urban villa's ontworpen en ook is er een urban villa naast het 
gebouw aan de Sarphatistraat geplaatst. 

De ingrepen die gepleegd zijn hebben er voor gezorgd dat het gebouw 
nog steeds functioneert, maar het resultaat heeft betrekkelijk weinig te 
maken met wat het gebouw ooit was. Het enige wat nog over is van het 
voormalig Militair Hospitaal is de gevel aan de Sarphatistraat, als schil 
voor een losstaande achterwereld. De gevel functioneert nu slechts nog 
als decor van wat vroeger de grens van de stad was. 

47 



ideaaltypologie Durand 

carré-corridor type paviljoen type corridor type 

Rijks Militair Hospitaal 

r--

~9 
-

~ ~ <-=- -=-
Ll u ~u u 

- ..._ I I 

48 



De typologie van het hospitaal 
Om meer te weten te komen over de typologie van het Militair Hospitaal 
wordterteruggegrepen op het begin van de l9de eeuw en het werk van 
Jean Nicholas Louis Durand. 

Durand maakte aan het begin van de l9de eeuw een boek over zijn 
architectuurtheorieën getiteld ' Précis des Leeons d'architecture 
données à l'école polytechnique'. In het eerste deel van dit boek 
behandeld Durand zijn ontwerpmethode en in het tweede deel 
analyseert hij verschillende gebouwtypologieën, waaronder ook die 
van het ziekenhuis, waar nu dieper op ingegaan zal worden. 

In zijn omschrijving begint Durand met het benoemen van de 
verschillende soorten ziekenhuizen; instellingen voor de armen, 
criminelen, wezen en krankzinnigen. Hieruit wordt duidelijk dat er aan 
het begin van de l9de eeuw geen onderscheid was tussen de architectuur 
voor het ziekenhuis en bijvoorbeeld de krankzinnigengestichten en 
gevangenissen. De reden hiervoor was dat het ziekenhuis rond die tijd 
werd gezien als een plek om 'zieke' mensen te verzamelen, meer nog 
dan een plek om mensen beter te maken. Medici speelden binnen het 
ziekenhuis een betrekkelijk ondergeschikte rol. Dit punt verklaart 
ook waarom het ziekenhuis voornamelijk bestond uit ziekenzalen en 
vrijwel niet uit operatiekamers en dergelijke. 
Durand vervolgt zijn verhaal met het pleiten voor een gebouw voor 
de ziekenzorg dat 'heilzaam' moet zijn, iets wat tot dat moment niet 
vanzelfsprekend was. Het probleem van de bestaande ziekenhuizen zit 
volgens Durand in de opzet van de verschillende ruimtes ten opzichte 
van elkaar. Zo vormen de gangen die elkaar op bepaalde punten kruisen 
'broeiplekken voor infecties' die dodelijk kunnen zijn voor de zieken 
maar ook voor de bewoners van de stad, waarin de ziekenhuizen zo 
ondoordacht gebouwd worden. 

In de omschrijving van de ziekenhuistypologie licht Durand eerst een 
aantal voorbeelden toe, aan de hand waarvan hij vervolgens zijn eigen 
ideaaltypologie verklaart. 

Het eerste voorbeeld dat genoemd wordt is het Ospedale Maggiore in 
Milaan uit 1456. Durand omschrijft de voor- en nadelen van het carré
corridorsysteem van het gebouw. 
Het ziekenhuis is symmetrisch opgebouwd met een groot binnenhof 
in het midden en kleinere hoven aan weerszijden van dit midden. 
Volgens Durand is de opzet met hoven gunstig voor het herstel van 
de zieken, maar de gangen zijn hier, zoals bij vele andere ziekenhuizen 
niet gunstig geplaatst. Het gebouw was overigens ook niet specifiek 
voor de functie van een ziekenhuis ontworpen. Tot de l3de eeuw werd 
de ziekenzorg namelijk vooral georganiseerd door de kerk en werd de 
functie ondergebracht in diverse typen gebouwen. Door de opkomst van 
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steden in de 13de eeuw ontwikkelden zich niet-religieuze vormen van 
ziekenzorg. Zo ontstonden er stadsziekenhuizen waarvan het Ospedale 
Maggiore, ontworpen door Fillarete, een belangrijk voorbeeld is. 

Het tweede voorbeeld dat Durand noemt is het Royal Naval Hospita] 
in Plymouth uit 1756, ontworpen door Rovehead. Dit gebouw is een 
voorbeeld van het paviljoentype, waarbij de vleugels van het gebouw 
opgesplitst worden in een aantallosse gebouwen. Durand concludeerde 
echter dat ook hier nadelen kleefden aan het systeem, doordat er in 
de paviljoens ruimtes waren die met elkaar in verbinding stonden, 
waardoor de lucht niet goed kon circuleren. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat voor Durand de gangen en luchtcirculatie zo belangrijk 
waren omdat men in deze tijd nog geloofde dat ziekte veroorzaakt 
werd door wijzigingen in de samenstelling van de lucht, waarmee de 
'lichaamsvochten' aangetast konden worden. 

Durand laat in zijn boek vervolgens zijn ideaaltypologie van het 
ziekenhuis zien, waarbij hij rekening houdt met licht en lucht bij 
het organiseren van de ruimtes. Daarbij scheidt hij de mannen en 
vrouwen in aparte ruimtes en ontwerpt hij ziekenzalen die aan twee 
zijden worden belucht en verlicht. Een later gerealiseerd voorbeeld 
van de ideaaltypologie van Durand is het Hopital Laroboisière van P. 
Gauthier, dat tussen 1839-1854 gebouwd werd. 

Terwijl de voorbeelden van Durand in Italië en Engeland volgens het 
carré-corridorsysteem en het paviljoensysteem gebouwd werden, werd 
in Nederland bij de bouw van ziekenhuizen tot 1860 voornamelijk 
het corridorsysteem toegepast. Hierbij werden ruimtes aan gangen 
geplaatst en werd dit systeem op elke verdieping herhaald. Vanaf 1860 
kwam ook hier het paviljoensysteem op, hoewel het vanuit functionele 
overwegingen, zoals kavelgrootte en de benodigde hoeveelheid bedden, 
nog lang niet altijd toegepast kon worden. 

Aan de hand van de verschillende typologische voorbeelden kan nu de 
opzet van het Militair Hospitaal toegelicht worden. 
In de plattegrond van het hospitaal worden de grote ruimtes voor de 
ziekenzalen tweezijdig verlicht en belucht zoals in de ideaaltypologie 
van Durand. De overige functies zijn tussen de ziekenzalen in geplaatst 
volgens het corridorprincipe, waarbij kleine ruimtes aan twee zijden van 
een gang zijn geplaatst. In deze ruimtes zijn, op enkele uitzonderingen 
na, geen ziekenzalen geplaatst, maar bijvoorbeeld de woning voor de 
directeur, de apotheek en de officiers kamers. 

De keuze voor een combinatie van een corridorsysteem en de 
ideaaltypologie van Durand, kunnen zijn voortgekomen uit het idee 
dat bij deze opzet, de ziekenzalen voldoende verlicht en belucht konden 
worden. Ook kan de vorm van het kavel een rol hebben gespeeld, omdat 
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deze wellicht geen mogelijkheid bood voor het toepassen van een 
paviljoensysteem of een meer gelijkende opzet met de ideaaltypologie 
van Durand. 

Een functie voor het Militair Hospitaal 
De typologie die vooraf is gegaan aan het ontwerp van het Militair 
Hospitaal, kan nu ingezet worden voor het bepalen van een nieuwe 
functie voor het gebouw. 

In het gebouw zijn op het moment appartementen gevestigd . Vanuit 
de typologie kunnen we vaststellen dat dit geen voor de hand liggende 
keuze is; het gebouw met de vele grote ziekenzalen moest worden 
opgedeeld in kleinere vertrekken om het geschikt te maken voor 
bewoning. Bij de keuze voor een functie die past bij de typologie en 
daarmee bij de ruimtes van het gebouw, zou het programma kunnen 
bijdragen aan het gebouw in plaats van er tegenstrijdig mee te zijn. 
De functie zal dan moeten passen bij de diversiteit in grote en kleine 
ruimtes en bij de manier waarop deze gestructureerd zijn. 

De locatie 
Door het bekijken van de context en de functies die daar voorkomen, 
kunnen er specifiekere uitgangspunten voor een programma bepaald 
worden. 

Het Militair Hospitaal is gesitueerd tussen het Roeterseiland van 
de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Amstelcampus van de 
Hogeschool van Amsterdam (HvA). Deze onderwijsinstellingen zijn 
momenteel bezig met een plan om te gaan samenwerken en faciliteiten 
te gaan delen. Om de fysieke verbinding tussen beide onderwijslocaties 
te versterken, wordt onder andere de brug over Singelgracht, die langs 
het kavel van het Militair Hospitaal loopt, ingezet. Door het Militair 
Hospitaal als 'onderwijsgebouw' te herbestemmen en het gebouw te 
koppelen aan deze route tussen Roeterseiland en de Amstelcampus, 
kan het gebouw bijdragen aan de samenwerking tussen de UvA en de 
HvA. 
Om de studenten van beide onderwijsinstellingen het gebouw te 
kunnen laten gebruiken, zal het programma uit meer algemene 
onderwijsfuncties moeten bestaan. 

Vanuit de context en de typologie van het gebouw wordt het programma 
voor het onderwijsgebouw als volgt vastgelegd; 
> studiefuncties (waaronder een bibliotheek, studieruimtes, 
computerzalen en 2 collegezalen) 
> cultuurfuncties (waaronder een restaurant, café, theaterzaaltje 
(vlakke vloer)) 
> verblijfsfuncties (waaronder appartementen en hotelkamers voor 
professoren en studentenhuisvesting) 
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Uitbreiden van de bouwstenen 
De totaalvorm van het Militair Hospitaal bestaat uit de samenstelling 
van twee verschillende typen bouwstenen die koud tegen elkaar 
aan zijn geplaatst. Deze typen bouwstenen hebben elk een eigen 
plattegrondprincipe. De ene bouwsteen (hierna beschreven als 
bouwsteen type A) bestaat uit grote , open ruimtes (de ziekenzalen), de 
andere (hierna beschreven als bouwsteen type B) uit kleinere ruimtes 
aan weerszijden van een gang (de overige functies). 
De bouwstenen zijn in het oorspronkelijke ontwerp zo aan elkaar 
geschakeld dat het gebouw een duidelijke voor- en achterzijde heeft 
gekregen. Aan de zijde van de Sarphatistraat vormen de volumes een 
symmetrische gevel, waarbij de daken gekoppeld zijn. Aan de zijde van 
de Singelgracht worden de bouwstenen koud op elkaar geplaatst en 
ontstaan er twee hoven tussen de bouwstenen. Bij de verbouwing van 
het Militair Hospitaal in 1988 is het middendeel aan de achterzijde 
van het gebouw gesloopt waardoor de twee hoven tot één ruimte zijn 
geworden. 
Het voor- en achterzijde principe van het gebouw heeft wellicht te maken 
met het feit , dat in de tijd van de bouw van de militaire gebouwen, de 
Singelgracht de grens van de stad was. Erbuiten lagen weilanden en 
aan de kant van de Sarphatistraat lag de stad. Bij het ontwerp voor 
het Militair Hospitaal werd hierop ingespeeld qua gebouwvorm en ook 
in de vormgeving van de gevel kwam dit tot uitdrukking (zie: doorzetten 
van de gevel) 

Bij het ontwerp voor de herbestemming van het Militair Hospitaal 
wordt het systeem van de losse bouwstenen doorgezet en worden 
een aantal bouwstenen toegevoegd. Enerzijds om het programma te 
kunnen inpassen en anderzijds om het gebouw te koppelen aan de 
route tussen de HvA en de UvA. 
Voor het koppelen van het gebouw aan de route worden aan die zijde 
drie bouwstenen toegevoegd, gebaseerd op de structuur van het 
oorspronkelijke ontwerp. 

Aan de achterzijde wordt in het midden een bouwsteen teruggeplaatst 
om de opdeling van de ingekaderde ruimte terug te brengen en weer 
duidelijk te structureren. Door de toegevoegde bouwstenen aan de 
kant van de route ontstaan er nu drie hoven. 

Ten slotte worden er aan de Singelgrachtzijde drie bouwstenen 
toegevoegd om de gebouwvorm af te bakenen. Dit wordt gedaan 
omdat de stad zich sinds 1876 ook buiten de Singelgracht heeft 
gemanifesteerd, waardoor het Militair Hospitaal nu volledig binnen de 
stad ligt. Om hierop in te spelen, maar tegelijkertijd de uitgangspunten 
voor het oorspronkelijke ontwerp zichtbaar te laten, worden er 
bouwstenen toegevoegd die het Militair Hospitaal een gevel geven aan 
de Singelgrachtzij de, maar lager zijn dan de andere bouwstenen om een 
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overgang in de richting van de Singelgracht te maken. De bouwstenen 
kaderen de hoven verder in en de 'achterzijde' van het gebouw wordt 
binnen de hoven van het gebouw getrokken. Door het gedeeltelijk 
openhouden van het hof wordt de binnenruimte alsnog verbonden met 
de kade langs de Singelgracht. 

Doorzetten van de plattegrond 
De plattegrond van het oorspronkelijke ontwerp van het Militair 
Hospitaal wordt gekenmerkt door de omgang met verblijfs- en 
verkeersruimte. In de verschillende type bouwstenen worden 
verschillende plattegronden toegepast; grote, open ruimtes in het ene 
type bouwsteen en kleinere ruimtes aan een gang, in het andere type 
bouwsteen. Bij bouwsteen type A worden verkeers- en verblijfsruimte 
gecombineerd, terwijl bij bouwsteen type B deze functies gescheiden 
worden. 

In de toegevoegde bouwstenen voor het nieuwe ontwerp wordt de 
structuur van de plattegrond uitgebreid en binnen de nieuwe elementen 
wordt de grammatica van het oorspronkelijke ontwerp doorgezet. 
Bij de lage volumes aan de Singelgrachtzijde wordt daarbij een variatie 
gemaakt op de plattegrond met ruimtes aan twee zijden van de gang. 
Deze bouwstenen hebben een gang met aan één zijde ruimtes, zodat de 
andere zijde gekoppeld kan worden aan de zijpoot van het bestaande 
gebouw. 
De plattegrond van het oorspronkelijk ontwerp is door de beperkte 
specifieke verkeersruimte vormgegeven als een gesloten systeem. Om 
de toegevoegde elementen aan de Singelgrachtzijde te verbinden met 
de routes door het gebouw wordt een colonnade langs de 
zijpoten aan de hoven geplaatst. Zo kan het gebouw als geheel blijven 
functioneren. 

Programma in de plattegrond 
Voor het functioneren van het programma als geheel, worden de vier 
entree's aan de Sarphatistraat gelijkwaardig gemaakt, en wordt pas 
binnenin het gebouw een verdeling van functies vormgegeven. Op 
deze manier kan het gebouw van alle kanten benaderd worden, zonder 
dat er 'naambordjes' nodig zijn en kan men binnenin het gebouw een 
route naar de gewenste ruimte bepalen. De begane grond van het 
gebouw wordt daartoe geheel openbaar en doorloopbaar. Pas bij het 
doorsteken naar de zijpoten aan de achterzijde, of bij het verplaatsen 
naar een verdieping, worden de functies opgesplitst en daar waar 
nodig afsluitbaar gemaakt. Op deze manier kunnen de specifieke open 
ruimtes in het gebouw behouden blijven en ingezet worden voor het 
programma. 
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Doorbreken van de doorsnede 
De doorsnede van het l\1ilitair Hospitaal wordt gekenmerkt door 
horizontaliteit. De ruimtes worden horizontaal aaneengeschakeld, 
waarbij grote, open zalen afgewisseld worden met gangen waar, aan 
weerszijden, vertrekken zijn geplaatst. De verschillende verdiepingen 
worden gekoppeld door een functionele trap. 

Bij de interventie wordt bewust gekozen voor een breuk met deze opzet. 
Met het nieuwe programma zal het gebouw als een doorlopend geheel 
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Doorbreken van de doorsnede 
De doorsnede van het Militair Hospitaal wordt gekenmerkt door 
horizontaliteit. De ruimtes worden horizontaal aaneengeschakeld, 
waarbij grote, open zalen afgewisseld worden met gangen waar, aan 
weerszijden, vertrekken zijn geplaatst. De verschillende verdiepingen 
worden gekoppeld door een functionele trap. 

Bij de interventie wordt bewust gekozen voor een breuk met deze opzet. 
Met het nieuwe programma zal het gebouw als een doorlopend geheel 
gaan functioneren . Doordat de verschiJlende functies van binnenuit 
bereikbaar zijn, zullen de gebruikers zich kunnen verplaatsen door het 
hele gebouw. De horizontale verbindingen ondersteunen deze opzet. 
Om ook de verticale verbinding vorm te geven, zal een nieuw element 
worden geïntroduceerd. Er wordt in zowel het bestaande, als in het 
nieuwe deel van het gebouw een vide gerealiseerd boven de, nieuw 
vormgegeven, trap op de begane grond. Deze is zichtbaar in de afbeelding 
hiernaast. Met de vide wordt de verticaliteit van het gebouw zichtbaar 
en beleefbaar. De vide wordt geplaatst in de bouwstenen waarin ook de 
entrees zich bevinden. De gangenstructuur wordt hiermee doorbroken, 
maar blijft op de begane grond zichtbaar door het volume van de trap. 
Ook zorgt de vide hier voor daglicht, zowel op de verdiepingen, als op 
de begane grond waar bij de entree nu, naast de horizontale route, ook 
de verticale verkeersroute aangezet wordt. 

De trap 
De trap is in het nieuwe ontwerp een belangrijk structurerend element 
voor het gebouw. Om de trap ook qua grammatica onderdeel te laten 
worden van het gebouw, en niet als los element toe te voegen, wordt de 
trap massief gemaakt en uitgevoerd in baksteen. Door het materiaal 
van de wanden, door te zetten in de trap, wordt de trap in één lijn 
geplaatst met de belangrijkste elementen waaruit het gebouw is 
opgebouwd. De trap, als verticale verkeersruimte, wordt zo belangrijk 
gemaakt. De massieve vorm draagt hier aan bij en zorgt ervoor dat de 
trap, samen met de gevelwanden, de ruimte vorm geeft. 
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Doorzetten van de gevel 
De structuur van de oorspronkelijke gevel van het Militair Hospitaal 
wordt gekenmerkt door een aantal elementen, te weten; de horizontale 
geleding met kroonlijst en cordonlijsten, de verticale geleding met de 
risalieten, de rozetten ter hoogte van de vloeren en de symmetrie. Aan de 
achterzijde van het gebouw is de gevel, in het oorspronkelijke ontwerp, 
soberder uitgevoerd dan aan de voorzijde. Zo zijn hier de cordonlijsten 
en de kroonlijst weggelaten, werden de raamopeningen voorzien van 
een bakstenen rand en bleven voor de horizontale geleding alleen de 
rozetten zichtbaar. 

Voor het ontwerp zal een gevel ontworpen moeten worden voor de 
toegevoegde elementen. Aan de voorzijde van het gebouw wordt de 
structuur van de gevel doorgezet om het bestaande en het nieuwe 
een geheel te laten vormen. Omdat de nieuwe elementen aan de kant 
van de route er voor zorgen dat de oorspronkelijk symmetrische gevel 
a-symmetrisch wordt gemaakt, zal hier een uitzondering gemaakt 
worden bij de aansluiting tussen het oude en nieuwe deel. Dit wordt 
gedaan door de vensterassen uit het midden van het geveldeel te 
plaatsen. Hiermee wordt de gevel van het nieuwe ondergeschikt 
gemaakt aan die van het bestaande. De bestaande gevel aan deze zijde, 
binnenin de ruimtes die ernaast geplaatst zal zichtbaar gehouden 
worden, waardoor de oorspronkelijke ' grens' van het gebouw blijft 
bestaan. 
Omdat aan de achterzijde van het gebouw de gevel bij de verbouwing 
in 1988 ingrijpend is gewijzigd en vervolgens is gestuukt, zal ook hier 
een nieuwe gevel gemaakt moeten worden. 
Aan deze zijde van het gebouw rond de hoven worden extra 
raamopeningen in de gevel gemaakt voor meer daglicht en meer zicht 
naar buiten. De gevel rond de hoven wordt ook nu weer soberder 
uitgevoerd dan aan de voorzijde (zie: interpreleren van de gevelsnede). 
De overgang van de nuance tussen de 'voor- en achterzijde' van het 
gebouw, is leesbaar in de afbeelding van de uitkapgevel, waarbij alle 
verschillende gevelvlakken naast elkaar geplaatst zijn. 
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Interpreteren van de gevelsnede 
De oude gevel is ontworpen in sober eclectische stijl en bevat weinig 
ornament. De gevel heeft een aantal typische kenmerken zoals: een 
kroOJlJijst die de bovenkant van de gevel geleed, de cordonlijsten die 
als verlenging van de raamdorpels zijn vormgegeven, de rozetten die 
de verdiepingsvloeren laten zien en het metselwerk in kruisverband 
waaruit de gevelvlakken zijn gerealiseerd. 
De verschillende elementen van de gevel zijn met name herkenbaar 
door de afwijkende kleuren en materialen ten opzichte van elkaar. 
Zo is de vorm van de typische gedrukte boogvensters eigenlijk alleen 
maar zichtbaar door de brede, witte kozijnen erbinnen en vallen de 
cordonJijsten op door de textuur en kleur van het hardsteen. 

In het ontwerp voor de nieuwe gevel is er voor gekozen om de 
structuur, van de toch al sobere gevel, niet verder te abstraheren. 
De structuur wordt overgenomen, maar de textuur wordt veranderd 
door de diversiteit in materiaal en kleur te reduceren; de verschillende 
elementen van de gevel worden nu allemaal uitgevoerd in baksteen en 
de kozijnen worden gemaakt van messing waarvan de kleur aansluit 
bij het baksteen. Door diepe voegen toe te passen en alle verschillende 
onderdelen die de gevel typeren, naar voren, uit de gevel, te laten 
komen, gaat de gevel leven door schaduwwerking en niet meer alleen 
door kleur- en materiaalverschiL 

Aan de achterzijde van het gebouw wordt een versoberde versie van 
deze gevelinterpretatie toegepast. Hier worden de cordonlijsten 
weggelaten en wordt alleen onder de raamopeningen een enkelvoudige 
baksteenrand toegepast. Zo ontstaat er een verschil in de geveltextuur 
tussen de gevel aan de 'voorzijde' en aan de 'achterzijde' van het 
gebouw. 
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De muur, het plafond en de vloer 
De gevel van het oorspronkelijke gebouw is gemaakt als een massieve 
tweesteensmuur, waarop de houten balken van de vloeren zijn opgelegd. 
De muur en de balken zijn met elkaar verbonden door de rozetankers . 

In het nieuwe ontwerp wordt gekozen voor een muur opgebouwd uit 
een steens buitenblad, een spouw, isolatie en een halfsteens binnenblad. 
Er wordt gekozen voor een steens buitenblad om de gevel zelfdragend 
te kunnen maken en niet te laten onderbreken door lateien en 
dilatatievoegen. Het binnenblad kan halfsteens uitgevoerd worden, 
maar wordt wel gemetseld in een constructief metselwerkverband, dat 
in het zicht gelaten wordt. Door het buitenblad en binnenblad optisch 
door de laten lopen, wordt de indruk gewekt dat er een massieve muur 
is gemaakt. 

De balken die in het oorspronkelijke gebouw de vloer dragen, worden 
in het zicht gelaten, waardoor de constructie van het gebouw leesbaar 
wordt en het plafond een ruimtelijke bijdragen kan leveren aan de 
verschillende ruimtes. In het nieuw toegevoegde gedeelte wordt een 
interpretatie van deze houtenbalken vloer gemaakt in de vorm van 
een betonbalken vloer. De ribben van het beton geven een andere 
indruk dan de balken, maar ook hier wordt het plafond bij de ruimte 
betrokken. 

De vloeren van de ruimtes worden uit natuursteen gemaakt, wat 
aansluit bij het robuuste karakter van het hout/beton en de baksteen 
binnenbladen. 
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Vormgeven van de hoven 
Bij het oorspronkelijk ontwerp is er geen specifieke indeling gemaakt 
voor het gebruik van de hoven. Op foto's is te zien hoe het hof als 
achtertuin werd gebruikt en wellicht bij kon dragen aan het herstel 
van de zieken. 

Voor het nieuwe ontwerp worden de hoven zo vormgegeven dat ze 
onderdeel kunnen worden van het gebouw. Er wordt een structuur 
neergelegd die helderheid kan verschaffen bij het gebruik van de 
hoven en verschillend ingevuld kan worden om zo onderscheid tussen 
de hoven te maken. Deze structuur, in de vorm van paden, wordt 
uitgevoerd in bakstenen, aansluitend bij de gevels van het gebouw. 
Binnen deze structuur ontstaan vervolgens vlakken die op diverse 
manieren ingevuld kunnen worden. Zo kunnen de verschillende hoven 
een eigen karakter krijgen. Het meest oostelijke hof kan bijvoorbeeld 
ingevuld worden met lage planten, waardoor een kijktuin ontstaat. Het 
middelste hof kan ingevuld worden met gras waarop zitmogelijkheden 
voor het restaurant gemaakt kunnen worden. En het westelijke hof 
kan bestraat worden met een waardoor een meer stedelijke ruimte 
ontstaat die dienst kan doen als terras voor het café. 

In de drie hoven wordt een pad gemaakt langs de gevels van het gebouw 
om een overgang tussen binnen en buiten te maken. De colonnade 
ondersteunt deze overgang. Door het pad uit hetzelfde materiaal te 
maken als de vloer binnenin het gebouw wordt de overgang van binnen 
naar buiten vanzelfsprekend gemaakt. In de hoven wordt vervolgens 
een structuur toegepast die aansluit op de structuur van de ramen in 
de gevels. 
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Overweging 
Bij het ontwerp voor het Militair Hospitaal is de, in het essay opgestelde, 
ontwerpmethode voor een analoge interventie getest. 
Door in grote mate de structuur van de elementen van het bestaande 
gebouw mee te nemen en in textuur en grammatica interpretaties te 
maken van het bestaande, is geprobeerd het nieuwe deel helder en 
vanzelfsprekend op het oude te laten aansluiten. 

Omdat bij dit gebouw, anders dan in de voorbeelden van Döllgast 
en Chipperfield, ook een uitbreiding gemaakt is, heeft de interventie 
wellicht een grotere invloed op het bestaande. Maar door, ook in de 
uitreiding, consequent structuren mee te nemen en door te ontwikkelen 
is er geprobeerd, bestaand en nieuw tot een logisch geheel te maken. 

Met deze interventie heeft het Hospitaal als gebouw weer bestaansrecht 
gekregen, vanuit het gebouw zelf, en niet enkel vanuit invloeden van 
buitenaf. Het gebouw heeft een passend programma gekregen, vanuit 
dat wat het was. Nu het bestaande met iets nieuws is aangevuld, aan 
dat wat vooraf ging, heeft de schil aan de Sarphatistraat weer inhoud 
gekregen. 
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