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Inleiding 

Een afstudeerperiode is ten einde gekomen en daarmee een belangrijk 

tijdperk afgesloten. Ik heb altijd het afstudeerproject als de bekroning van dit 

tijdperk gezien, een bekroning waarmee alle opgedane competenties nog 

een keer op een prachtige wijze ten uitvoer werden gebracht. Ik had er niet 

op gerekend dat dit nog mijn meest leerzame project zou worden. De 

vrijheid in dit project was enorm, de confrontatie met jezelf ook. Gelukkig het 

leerproces ook. 

Ik vind het daarom belangrijk om aan het einde van deze afstudeerperiode 

nog eens goed achterom te kijken. In dit reflectieverslag zal ik mijn 

belangrijkste leerpunten behandelen. 





Onderwerp 

Bij het bekendmaken van mijn afstudeeronderwerp kreeg ik twee dingen te 

horen, 'mooi' en 'lastig'. 'Mooi' vond ik ook. 'Lastig' begreep ik in eerste 

instantie niet. Het 'alledaagse ritueel' was voor mijn idee een helder 

uitgangspunt. 

In mijn onderzoek naar het ritueel heb ik mij vooral gefocust op het 

vakgebied van de rituele studies. Een wereld ging voor mij open, maar 

tegelijkertijd wist ik niet goed wat ik ermee aanmoest Ik heb uiteindelijk 

verdere invulling gevonden in de Benedictijnse spiritualiteit, sfeerbeelden en 

techniekfilosofie. Toch heb ik mij afgevraagd waarom verdere invulling 

noodzakelijk was en ik kom tot de conclusie dat 'het ritueel' net zo algemeen 

is als 'het gebouw'. Uiteindelijk wordt elk gebouw op een rituele manier 

gebruikt. Maar juist om het ritueel te ontwerpen is verdere aanleiding nodig, 

een functie, een gebruiker, een gedachte, etc. Zoals het gebouw kan het 

ritueel kan geen doel op zich zijn. Het moet een middel zijn om een bepaald 

doel te verwezenlijken. 

Ik heb een hoop kennis opgedaan vanuit de rituele studies. Achteraf denk ik 

dat een specifieker programma geformuleerd had moeten worden. Ook denk 

ik dat een studie naar referentieprojecten nuttig geweest zou zijn. Dit zou het 

gat tussen theorie en de praktijk beter gedicht hebben. Toch heb geen spijt 

van mijn onderwerp. Het was 'vaag' maar ook uitdagend. 





Simplexiteit 

Ik kwam onlangs de titel 'Simplexiteit' in een boekenwinkel tegen. Ik heb het 

niet bekeken maar de titel was sprekend en van toepassing op iets waar ik 

tegenaan gelopen ben. Het heeft te maken met een angst voor het simpele. 

De angst dat er onvoldoende uitdaging ligt in het simpele, maar voldoende in 

het complexe. 

Ik denk niet dat mijn project als simpel getypeerd kan worden. Over 

onvoldoende uitdagingen had ik ook zeker niet te klagen. Eerder over een 

overvloed. En juist deze overvloed maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, 

om goed te focusseren, iets dat volgens mij een voorwaarde is voor een 

werkelijk goed project. Ik heb twee projecten binnen ons atelier gezien die 

tonen dat simpel daadwerkelijk kan. Het was niet alleen zo dat deze 

projecten wél voldoende uitdaging gaven. De uitdagingen waren ook mooier. 

Het waren niet zozeer oplossingen voor problemen, maar oplossingen die 

echt een meerwaarde aan het project gaven. 

Ik denk dat simpliciteit altijd het startpunt moet zijn. Uiteindelijk bestaat het 

complexe uit het simpele. En als dit niet het geval is, is het complexe in 

werkelijkheid chaos. Ik heb misschien een angst gehad om iets te doen dat 

(te) simpel leek. Ik ben blij dat ik twee projecten heb gezien die aantonen dat 

deze angst onterecht was. 





-
Integratie 

' ... de harmonieuze verwevenheid van het 

architectonische en constructieve ontwerp' 

Zo stond het in mijn afstudeerplan. De architectuur zou de constructie 

bepalen en de constructie de architectuur. Ik moet in alle eerlijkheid zeggen 

dat dit doel niet behaald is. In werkelijkheid kwam de constructie pas na de 

architectuur. Ik heb me verbaasd over mijn eigen worsteling. Zeker gezien 

het feit dat mijn eerdere hoogbouwproject deze verwevenheid veel meer in 

zich had. Ik heb mijzelf afgevraagd hoe en wanneer ik andere keuzes had 

moeten maken. 

De hoogbouwtypologie is een bekende, maar ook een dwingende typologie. 

De horizontale belastingsafdracht is zo cruciaal dat uitstellen of negeren niet 

mogelijk is. Dit in tegenstelling tot een eengezinswoning waar nog lang 

'alles' mogelijk is. Door deze 'vrijheid' heb ik (te) lang definitieve beslissingen 

kunnen uitstellen. Dit uitstellen maakte echter de gewenste harmonieuze 

verwevenheid onmogelijk. 

Maar los van dit punt van uitstellen heb ik mij afgevraagd hoe de constructie 

überhaupt de architectuur bepaald. Het antwoord op deze vraag kwam van 

Valerio Olgiati. In lstanbul presenteerde hij zijn laatste project, een mensa 

voor een universiteitscampus. De aanleiding van dit project was zeker 

architectonisch van aard. Het had te maken met het afmaken van ruimtes, 

met zichtlijnen, met gerichtheid. Maar zodra het architectonische concept 

geformuleerd was, werd het constructieve concept bepaald, dat weer heel 

specifiek de architectuur bepaalde. Zo ontstond de wisselwerking. Wanneer 

ik dit vertaal naar mijn project: Direct nadat het architectonische concept was 

bepaald (de helixvorm) had het constructieve concept bepaald moeten 

worden. Op dit punt had ik de rust moeten nemen om dit absoluut helder te 

krijgen. Zeker in het geval van een helixvorm had dit hele specifieke 

spelregels gegeven die weer hun invloed zouden hebben op de architectuur. 

Ik denk dat op deze wijze de verwevenheid veel meer benaderd zou zijn. 





Proces 

"Many architects sketch while sitting at their 

desk with the hope that they receive some 

godly inspiration, that God moves their 

hands in a miraculous way that wil/ bring 

forth a beautiful building. I think such 

sketching does nat lead to much good at 

all." 1 

"I do nat invent bui/dings on the paper 

through sketching. . . . We discuss and 

discuss, and then we discuss some more. 

Then, when the building is invented, we can 

describe it in words, we can describe it's 

idea - it's architectural intent. /t's an 

architecture based on ideas, ideas about 

architecture." 2 

Hoewel ik zijn stelling niet volledig onderschrijf, vind ik deze citaten van 

Valerio Olgiati erg waardevol. Ik onderschrijf ze niet volledig omdat ik ervan 

overtuigd ben dat ook in het proces van proberen ook grote vondsten 

gedaan kunnen worden. Ik denk alleen al aan de inzendingen voor de 

Concrete Design Competition. Maar toch denk ik zeker dat de methode van 

Olgiati mij persoonlijk goed van pas zou komen. 

Een van de moeilijkste dingen vind ik het 'rustig blijven'. Het liefst wil ik op 

dag 1 de opgave helder hebben en op dag 2 beginnen met ontwerpen. 

Hoewel op dag 1 de opgave nog niet helemaal helder was, ben ik toch 

alvast 'een beetje' begonnen met ontwerpen om geen tijd te verliezen. 

Uiteindelijk heb hierdoor ontzettend veel tijd verloren. En in het verlengde 

daarvan, kwaliteit. Toch ben ik heel blij dat ik deze eigenschap in mijzelf ben 

gaan herkennen en, hoewel niet eenvoudig, wil ik deze (karakter)eigenschap 

proberen te veranderen. 





Conclusie 

Zoals gezegd denk ik dat ik dit mijn meest leerzame project is geweest. Ik 

heb geprobeerd de belangrijkste leerpunten uit te lichten. Uiteindelijk denk ik 

dat mijn grootste les bij 'proces' beschreven staat. 

Heb absoluut helder wat je uitgangspunten zijn voordat je verder gaat. En 

durf hier de tijd voor te nemen. 

Ik wil hierbij nogmaals mijn begeleiders bedanken voor hun inzet. Ik denk 

dat ik in deze periode gegroeid ben. Dank jullie wel. 
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