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Samenvatting 

Het afstudeeratelier Boundaries speelt zich af op 

de grens van literatuur en architectuur. Deze grens 

kan worden beschouwd als een grensgebied, een 

verbinding tussen architectuur en literatuur. Doel is om 

dit gebied te verkennen, te zoeken naar verschillen en 

overeenkomsten, en te onderzoeken hoe literatuur van 

invloed kan zijn op architectuur. 

Het onderzoek wordt ingeleid met een citaat uit "het 

plezier van de tekst", van Roland Barthes. Barthes 
schrijft over het lezen van een literaire tekst en 

de schrammen die ontstaan op het moment van de 

consumptie. De theorie van Barthes is gebruikt bij 

de analyse van 2 boeken, namelijk Pnin van Vladimir 

Nabokov en Nootebooms Hotel van Cees Nooteboom. 

Belangrijk zijn de personages van de vreemde gast 

(Pnin) en de reiziger (Nooteboom). 

Vervolgens wordt de stedelijke ontwikkeling van Breda 

beschreven. Er is hierbij in het bijzonder gekeken naar 

de verandering van de stadsgrens en hoe deze invloed 

heeft op het wonen in de stad. De vestingwerken 

maakten het lange tijd onmogelijk voor Breda om te 

groeien . Dit resulteerde in een dichtbebouwde stad 

met weinig ruimte en licht. Met de vaststelling van 

de Vestingwet in 1867 werd de vesting opgeheven. 

F.W. Van Gendt maakte een plan van uitleg voor de 

gebieden van de voormalige vestingwerken . Ter 

plaatse van wallen, bastions en ravelijnen ontstonden 

nieuwe woonbuurten met brede straten . Een van deze 
brede straten, de Willemstraat, vormt de locatie van 

de ontwerpopgave. De Willemstraat is de toegang tot 

de stad voor de treinreiziger. De reizigers lopen door 

de Willemstraat en stadspark Valkenberg naar het 

centrum van de stad, waar winkels, cafés en andere 

voorzieningen te vinden zijn. 

Het gebouw is ontworpen met het oog op de twee 

personages met verschillende perspectieven. Pnin is 

als personage te gast in een vreemde cultuur. Hij is op 

zoek naar een thuis, maar blijft een buitenstaander. 

Als gast verblijft hij bij de poort van de stad in het 

blikveld van de huidige bewoners en de passanten, 

met het gebouw, de gevel als enige bescherming . 

Cees Nooteboom is een reiziger, niet gebonden aan 

een plek. Hij kijkt met een observerende blik en blijft 

objectief, zonder aan het verhaal deel te nemen . 

Belangrijk voor de reiziger is de ervaring van het langs 
lopen. Fragmenten van de straat en het leven van de 

studenten worden afgewisseld. 

Het ontwerp staat als een vreemd object tussen de 

gevelwanden van de brede straat. De perceptie van de 

straat blijft, maar het gebouw zal zeker schrammen 

veroorzaken . De straat, nu slechts een route, wordt 

een verblijfsgebied . Zo ontstaat een ontmoeting tussen 

de bewoners van het gebouwen de reizigers. Het 

ontwerp bevordert de contacten tussen de bewoners 

van het gebouwen studenten die met de trein naar 

Breda komen. 

Door het verdwijnen van de stadsgrenzen, wordt de 

gevel van groot belang. In feite is de gevel de enige 

grens tussen bewoners en reizigers . Verschillende 

aspecten spelen een rol bij het ontwerp van de gevel. 

Enerzijds vormt de gevel het gezicht van het gebouw. 

De gevel is echter niet alleen wat je toont aan de stad, 

het bepaalt ook watje juist verborgen houdt. De façade 

kan worden opgevat als een omhulsel. Het omhulsel 

kan werken als bescherming voor de bewoners tegen 

de buitenwereld . 
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INLEIDING 

Afstuderen begint met zelfreflectie. Je denkt na over 

je persoonlijke interesses en fascinaties en zoekt naar 

een aanleiding voor een geschikt afstudeeronderwerp. 

Tijdens het begin van mijn studie architectuur in 

Eindhoven woonde ik bij mijn ouders in Eersel, het 
dorp waar ik ben geboren en opgegroeid. Dagelijks 

ging ik in de ochtend met de bus naar Eindhoven en 

later op de dag keerde ik huiswaarts. In ons huis in 

Eersel, had ik mijn eigen kamer, mijn bed, mijn plekje 

aan de eettafel en een eigen hoekje op de bank. Thuis 

voel je je veilig, geborgen, op je gemak. Op een andere 
schaal geldt dit ook voor je woonplaats. Je kende er de 

straten, de gebouwen en de mensen, en de mensen 
kenden mij . 

Voor mijn stage werkte ik bij een architectenbureau in 

Breda. Nu is Breda niet de andere kant van de wereld, 
maar elke dag op en neer reizen zag ik niet zitten 

en ik verhuisde naar een studio aan de rand van het 

centrum van Breda. Hier was de situatie anders . Ik was 

een vreemde in een voor mij onbekende stad . Ik wist 

de weg niet, kende niemand en niemand kende mij. 

Het gevoel van thuis, geborgenheid en vertrouwdheid 
met je woonplaats laat je achter. Je krijgt er wel iets 
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voor terug, namelijk een onbekende stad, met nieuwe 

plekken om te ontdekken en gebouwen om te bekijken, 

straten om door te dwalen en mensen om te leren 

kennen. Hier ontstond mijn interesse voor Breda, de 

historie en de stedelijke ontwikkelingen. 

Bij de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, 
de NHTV, was er behoefte aan studentenhuisvesting. 

Het idee bestond om de school te transformeren tot 

een campus. Deze realistische opgave bood weinig 

ruimte. Ik twijfelde of het wonen op een campus erg 

aantrekkelijk is voor studenten . Een campus vormt 

een eigen wereld met een gesloten gemeenschap op 
een anonieme locatie. Het leek me interessanter om 

de studenten midden in de stad te plaatsen, dicht 
bij alle voorzieningen en verbonden met de stad . De 

studenten van de NHTV gaan voor hun studie of stage 

vaak voor langere tijd naar het buitenland. Tussen 

studiereis of stage is er dus behoefte aan een tijdelijke 

woonruimte in Breda. Ook buitenlanders, studerend in 

Breda, hebben tijdelijk onderdak nodig. Wonen als gast 

in een onbekende stad, werd een belangrijk thema in 
mijn afstuderen . Binnen het Atelier Boundaries ben ik 

dit thema gaan onderzoeken. 



Le plaisir 
du texte 

ONDERZOEK 

Ruimtes van genot in literatuur en architectuur 

De grens tussen architectuur en literatuur is geen 

lijn, die de twee disciplines van elkaar scheidt, of een 

hoge muur waar je niet overheen kunt. De grens kan 

beter worden beschouwd als een grensgebied, een 

verbinding tussen architectuur en literatuur. Doel is om 

dit gebied te verkennen, te zoeken naar verschillen en 

overeenkomsten, en te onderzoeken hoe literatuur van 

invloed kan zijn op architectuur. 

Als lezer krijg je soms het gevoel alsof een boek Pnin: inhoud, structuur en schrammen 
speciaal voor jou geschreven is . Roland Barthes stelt 

dat een tekst allereerst met plezier geschreven moet 

zijn. Toch is met plezier schrijven geen garantie dat de 

tekst ook met plezier gelezen wordt. De schrijver moet 

de lezer zoeken, ('versieren') zonder te weten waar hij 

is. Zo creëert hij een ruimte van genot. 

"Niel de 'persoon 'van de ander heb ik nodig, maar de n/imle: 

de mogelijkheid van een dialecliek van hel verlangen, van 

een onvoorspelbaarheid van hel genol: opdal de kaarlen niel 

geschud zijn, opdal hel lol een spel koml. " - Roland Barlhes 

"Waar ik in een verhaal van houd, is dus niel zonder meer de 

inhoud, zelfs niel de Sln/cluur, maar veeleer de schrammen 

die ik op hel mooie omhulsel aanbreng: ik ren, ik spring, ik 

kijk op, ik duik er weer in. Dil heeft niels Ie maken mei de 

diepe scheuring die de leksl van genol in de laai zelf, en niel 

in de loulere lemporalileil van hel lezen ervan aanbrengl. " 

Roland Barlhes 

Ik heb het boek 'Pnin' van Vladimir Nabokov in eerste 

instantie uitgekozen om de inhoud. De hoofdpersoon is 

Hoe zoekt een schrijver zijn lezer, hoe creëert hij, te gast in een voor hem onbekende stad. Timofej Pnin 

zoals Barthes het noemt, een ruimte van genot? Is het immigreerde noodgedwongen naar de VS. Hier doceert 

mogelijk om architectuur te ontwerpen op een manier hij Russische literatuur aan Waindell College . Het boek 

waarop een schrijver zijn tekst schrijft, zodat de 

gebruiker het gebouw 'leest', als een tekst van plezier, 

met het gevoel dat de ruimte speciaal voor hem of 

haar ontworpen is? Op deze vragen probeer ik een 

antwoord te vinden . Ik heb twee boeken uitgekozen 

om te analyseren en met elkaar in verband te brengen . 

Vervolgens kijk ik hoe de literatuur een rol kan spelen 

binnen mijn ontwerp. 

lijkt op het eerste gezicht een grappig verhaal over 

een exotische verschijning, een verstrooide professor 

die getolereerd wordt als amusante curiositeit, maar 

vooral hilariteit oproept door zijn moeilijkheden met het 

Engels en het leven in Amerika (met zijn ingewikkelde 

spoorboekjes en huishoudelijke apparaten) . Maar het 

komische verandert steeds meer in het tragische. 

De clown blijkt een eenzame, door een wrede en 

egoïstische vrouw verlaten man, met een verleden en 

veel innerlijke pijn . 
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Op het eerste gezicht lijkt het boek te bestaan uit een 
verzameling van opeenvolgende sketches, met weinig 

samenhang. Onder het oppervlak gaat echter een 

ingenieuze structuur schuil, die de hoofdstukken in 

paren met elkaar verbindt. Dit is weer te geven in een 

spiraalvormig schema. De verschillende hoofdstukken 
vormen samen een cyclus, of beter gezegd een 

spiraal, omdat hoofdstuk 7 weliswaar verwant is aan 

hoofdstuk 1, maar het boek geen gesloten cirkel vormt. 
De verbindingen tussen de hoofdstukken worden 

veroorzaakt door een relatie in tijd en/of ruimte. In het 

begin van het boek vertelt de ik-persoon dat Professor 

Pnin zich in de trein naar Cremona bevindt. Het laatste 

tussen heden en verleden, Russische landschappen, 
stedelijk Parijs en Waindell college. De (denkbeeldige) 

ruimte waarin Pnin zweeft, zorgt ervoor dat je als lezer 

het gevoel met de werkelijkheid verliest. Een woud 

bij Mount Ettrick verandert in de donkere bossen bij 

een Baltische badplaats. Tijd verstrijkt soms snel, 
dan weer langzaam. Jaren worden in enkele regels 

beschreven, maar korte gebeurtenissen nemen soms 

enkele pagina's in beslag. 

Vladimir Nabokov laat het schrijven van het verhaal 

doelbewust over aan de ik-persoon, die overigens 

verdacht veel gemeen heeft met Nabokov. Deze ik-
hoofdstuk eindigt met een andere versie van dezelfde persoon neemt deel aan het verhaal en komt zo aan 

gebeurtenis, verteld door Cockerell aan de ik-persoon. zijn informatie. Slechts weinig heeft hij met eigen ogen 

Tijd en ruimte spelen een belangrijke rol in het boek. 

De gebeurtenissen in de zeven hoofdstukken bestrijken 

een deel van de periode dat Pnin doceert aan Waindell 

college, van oktober 1950 tot februari 1955 . Door flash

backs, die de verschillende hoofdstukken met elkaar 
verbinden, wordt de periode vanaf Pnin's geboorte 

(1898) beschreven. Aangrijpende gebeurtenissen 

zorgen ervoor dat Pnin de controle verliest over zijn 

gedachten, zodat herinneringen aan zijn soms pijnlijke 

verleden naar boven komen. Het verhaal flitst op en neer 

gezien. De meeste informatie haalt hij uit verhalen van 

anderen (liza, Cockerell, enz.). De 'ik' manipuleert de 

gegevens, verzint wat hij niet weet en schrijft zo een 

verhaal. Soms gaat de verteller zo ver, dat hij in het 

hoofd van Pnin kruipt en vertelt wat de hoofdpersoon 

ziet en denkt. Het boek laat aan de lezer over om te 
bepalen wat hij gelooft en wat niet . 



"Toen dr. Barakan, Pnin en ik op een avond bij de BololOvs 

waren, sprak ik toevallig meI de neuroloog over Ludmila, een 

nichl van hem, Ihans Lady D. - die ik gekend had in Jalla, 

Alhene en Londen, loen Pnin plolseling over de lafel heen 

legen dr Barakan riep: "Je moel geen woord geloven van 

wal hij zegl, Georgij Aramovilsj. Hij verzinl hel allemaal. 

Hij heeft ook verzonnen dal wij in Rusland samen op school 

gezelen hebben en bij examens spiekJen. Hel is een grole 

fanlasl . " 

Door de structuur van het verhaal , de droombeelden 

van Pnin en de vertelsituatie, vraagt de lezer zich 

voortdurend af, wat is werkelijkheid en wat is fictie? 

Je kijkt door de ogen van iemand die door Pnin als 

leugenachtig wordt beschouwd. Anderzijds is Pnin 

misschien net zo onbetrouwbaar, omdat hij uit 

alle macht probeert zijn pijnlijke herinneringen te 

onderdrukken. Nabokov's schrijfstijl heeft dezelfde 

doordachte, berekende kwaliteit als de structuur van 

het verhaal. De taal zit vol met treffende, en soms 

hilarische, metaforen . De gedetailleerde manier van 

schrijven zorgt ervoor dat je als lezer een eigen beeld 

bij het verhaal kunt vormen . 

Inhoud en structuur, volgens Roland Barthes schuilt 

het plezier van de tekst echter vooral in de schrammen 

die je als lezer op het mooie omhulsel aanbrengt. De 

lezer bepaalt zelf welke stukken hij aandachtig leest en 

waar hij voorbij raast zonder de tekst echt door te laten 

dringen . De schrammen ontstaan pas op het moment 

van consumptie . De auteur kan dit niet voorzien : al 

zou hij willen, hij kan niet schrijven wat men niet lezen 

kan . Toch is het dit ritme van wat men wel en wat men 

niet leest dat het plezier van de tekst teweegbrengt . 

Bij het lezen van Pnin, ontstaat dit plezier bij mij zeker. 

Hoewel Nabokov de lezer niet kan dwingen langzamer 

of sneller te lezen of terug te denken aan eerdere 

passages, biedt hij wel de mogelijkheid . De structuur 

van tijd en ruimte, de wisseling van het tempo waarmee 

de tijd verstrijkt in het verhaal, het perspectief, ze 

zorgen ervoor dat je opnieuw geconfronteerd wordt 

met zaken waar je nu vanuit een ander standpunt 

een blik op werpt . Wat is realiteit en wat is fictie? De 

schrijver laat aan de lezer over om te beslissen of je 

vertrouwt op wat je door de misschien leugenachtige 

verteller wordt voorgeschoteld . 

Afbeelding: 
Kaft "Pnin" 
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Boven : 
Vladirmir 
Nabokov 

Onder: 
Cees Nooteboom 
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Biografie Nabokov 

Vladlmrr Nabokov werd in 1899 in het voorma lige St. 
Pelersburg geboren , Zijn vader was een ooraanstaand 

juriSt en liberaal politicus. Op zijn gelukkige en 

harmonisch verlopen jeugd is Nabokov In veel van 
Zijn latere boeken met ver liefde nosta lgie blijven 

tel ugzien. Na de bols1ewistische omwenteling In zijn 

land beginnen de grote omzwervmgen. Hij emigreert 

in 1919 naar PariJs en studeert Frans en entomologIe 
in Oxford . Van 1922 tot t937 verblijft hij in Berlijn, 

van 1937 tot 1940 w er In PariJS. i n 1940 vertrekt 

hij naar Amerika, waar hij doceert aan hel Wellesley 

College . Van 1948 tol 1956 is hij hoogleraar Russisch 

aan de Comell Universiteit . Na de Lol lta-tr;omfen 

keert hij terug naar Europa, waar hij zich nestelt in 

een pal isachtlg hotel bij 1V1ontreux. Hl" Is getrouwd en 
heeft één loon. De kenn ismaking met en scholing in 

zo verschillende culturen en literaturen zijn van grote 
Invloed op Nabokov n zijn werk , Nabokov schrijft 

met een 0 erdadige, verli leraluurde schrijfstij l, m t 
alliteraties en te vee l opzette lijk klinkende bizarre 

woorden . 

Biografie Cees Nooteboom 

De Nederlandse schnjver Cees Nooteboom werd 

geboren In 1933 In Den Haag. In de oorlog overleed 

zijn vader tijdens een bomba rdement. Nooteboom 

bezocht het gymnasium n Venray en Eln hoven en 
ging i 1951 werken bi j een bank In Hrlversum. In de 

avonduren maakte hij zijn ÇJYmnas ium opleldrng af. In 

1953 begon Cees Nooteboom door Europa te zwerven . 

Hij debuteerde in 1955 met de I'oma n "Phi lip en de 

anderen", in deze roman, die werd bekroond met de 

Anne Frankprijs, maakt de hoofdpersoon een tocht 
door Europa op zoek naar een meisj e, Aan het einde 

van de vijftiger j r n schreef hij reisverhalen voor 

Elsevier: Van 1961 to t 1968 was hij redacteu r bij de 

Volkskrant. Later sch reef hij re Isverha len voor Avenue, 



Nootebooms hotel, verhalen van een reiziger 

Het boek Nootebooms Hotel is, in tegenstelling tot 

Pnin , geen roman. Het is een verzameling reisverhalen, 

essays en herinneringen. Nooteboom bouwt in zijn 

hoofd aan een niet bestaand gebouw, het hotel van 

de dichtbije en de verre wereld, van de stad en de 

stilte, van de kou en de hitte. Hij schrijft over steden 

en gedichten, over boeken en tentoonstellingen, over 

reizen en foto's. Hij schrijft over reizen, dat bijna 

vijftig jaar geleden is begonnen en voor hem altijd met 

schrijven, lezen en vooral met zien te maken heeft 

gehad. 

Nootebooms blik, is de blik van een reiziger. Hij reist 

door vreemde landen en culturen . Nooteboom blijft 

een reiziger, hij gaat niet behoren tot de cultuur waar 

hij over schrijft. Je wordt paradoxaal genoeg, minder 

afgeleid in een samenleving waar je niet thuishoort. 

Nooteboom bevindt zich in het oog van de storm, 

omringt door beweging . Op zijn hotelkamer vindt hij 

de rust, die hij nodig heeft om te schrijven . Hier kijkt 

Nooteboom opnieuw, dit keer met zijn ogen gesloten. 

In Nootebooms Hotel beschrijft Cees Nooteboom het 

personage van de reiziger en zijn houding ten opzichte 

van de wereld . 

"Misschien is hel zodal de ware reiziger zich in hel oog van 

de slorm bevindl. De slorm. is de wereld, hel oog is dalgene 

waarmee hij naar de wereld kijkl. Uil de meleorologie welen 

we dal hel in dal oog slil is, misschien wel zo slil als in een cel 

van een monnik. Wie meI dal oog leerl kijken, leerl misschien 

ook wel hel wezenlijke van hel onwezenlijke Ie onderscheiden, 

al was hel maar door Ie zien waarin de dingen en de mensen 

anders en waarin ze hel zelfde zijn. n 

Nooteboom koos ooit, onbewust voor de beweging . 

Later begreep hij dat hij binnen die beweging de stilte 

kon vinden die voor het schrijven nodig is. Beweging en 

stilte houden elkaar in een eenheid van tegendelen in 

evenwicht . Ook de wereld met al haar drama en dwaze 

schoonheid en verbijsterende werveling van landen, 
mensen en geschiedeniS is zelf een reiziger in een 

voortdurend reizend universum, een reiziger op weg 

naar nieuwe reizen. Ibn al-Arabi heeft ooit gezegd: 

"Zodra j e een huis ziel, zeg je, hier wil ik blijven, maar 

nauwelijks ben je daar aangekomen of j e hebl hel alweer 

ver/alen om weg Ie gaan. n 

Opvallend thema is de dualiteit tussen schrijven en leven, 

tussen fictie en werkelijkheid . Deze problematiek werd 

door het existentialisme in de hedendaagse literatuur 

benadrukt. In 'La Nausée' van Sartre staat reeds: 'Mais 
il faut choisir: vivre ou raconter' Nooteboom schrijft, 

en plaatst zichzelf buiten het leven. Dit is bepalend 

voor de blik van het personage van de reiziger. Hij 

neemt niet deel aan het verhaal, maar kijkt toe. 
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Van literatuur naar architectuur 

Mijn onderzoek naar de grens tussen architectuur en 

literatuur resulteert in twee uitgangspunten, die ik wil 

gebruiken in mijn ontwerpbenadering . 

1. De theorie van Barhes gaat uit van de beleving 

van de lezer op het moment van consumptie. Deze 

theorie wil ik gebruiken in mijn ontwerpopgave. 

De structuur in het boek van Nabokov, kan worden 

omgezet in ruimtelijke kwaliteiten. Het verhaal vormt 

een ruimtelijke sequentie. Bewegen in de ruimte, een 
verandering van standpunt, heeft een verandering van 

perspectief tot gevolg. Door het verhaal in fragmenten 

te knippen en deze niet-chronologisch te vertellen, 

verandert het beeld van de lezer voortdurend. Je hebt 

nooit een overzicht van het geheel, je beeld wordt 

bepaald door je standpunt op dat moment. Deze 

techniek kan ook in architectuur worden toegepast en 

bijdragen aan de beleving. 

2. Ik wil mijn gebouw ontwerpen met het oog op de 

twee personages met verschillende perspectieven. Pnin 

is als personage te gast in een vreemde stad . Hij is op 

zoek naar een thuis, maar blijft een buitenstaander. Als 

gast verblijft hij bij de poort van de stad in het blikveld 

van de huidige bewoners en de passanten, met het 

gebouw, de gevel als enige bescherming . Georg Simmei 

beschrijft het type van de vreemdeling . Hij bedoelt 

hiermee niet de reiziger, die vandaag verschijnt en 

morgen weer verdwenen is, maar juist de vreemdeling 

die vandaag verschijnt en morgen nog steeds aanwezig 

is. Wel behoudt de vreemdeling de mogelijkheid om te 

gaan en te komen. De vreemdeling is een onderdeel 
van een groep, maar zijn positie binnen de groep wordt 

bepaald door het feit dat hij niet vanaf het begin bij de 

groep hoort. Hij brengt kwaliteiten binnen de groep die 

nog niet aanwezig zijn. Als buitenstaander kan hij als 

objectief worden beschouwd. Men gaat er vanuit dat 
hij onbevooroordeeld is en een frisse, vernieuwende 

blik heeft . De reiziger (Nooteboom) is niet gebonden 
aan een plek. Hij kijkt met een observerende blik en 

blijft objectief, zonder aan het verhaal deel te nemen. 

De blikwisseling tussen de twee personages gaat het 

ontwerp bepalen. Het is belangrijk om te onthouden 

dat de studenten te gast zijn. Ze zijn overgeleverd 

aan de gastvrijheid van de huidige bewoners van 

de Willemstraat, die optreden als gastheer. Pnin 

ondervindt steeds opnieuw dat gastvrijheid een 

houdbaarheidsdatum kent. 
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Plattegrond 
Breda, 1352 

Breda, ontwikkeling van de stadsgrens 

De stad Breda ontstaat op een knooppunt van oude 

handelsroutes in het natuurlijke landschap waar de 
rivieren Aa en Mark samenstromen, Breda, de stad bij 

de Brede Aa. De stad is een eiland in het netwerk, een 

bewoonbaar kruispunt. Er ontstaat een stad met een 

cirkelvormige plattegrond en een vesting, het kasteel 

van Breda. Rond de stad worden aarden wallen gebouwd 

De stad kent 3 stadspoorten en toegangswegen. Langs 

deze wegen ontstaat lintbebouwing. 

Tussen 1531 en 1538 werd een nieuwe ruime 

stadsomwalling gebouwd. De bebouwde gebieden rond 

de Ginnekenpoort, Boschstraat en Haagdijk kwamen 

binnen deze omwalling te liggen. In de loop van de 17e 

en 18e eeuw vonden nog regelmatig aanpassingen en 

verbeteringen van de verdedigingswerken plaats met 

de verbreding van de grachten en met de aanleg van 

schansen of bolwerken . Buiten de verdedigingswerken, 

in het schootsveld, mogen geen permanente gebouwen 

worden gebouwd. Zo behoudt de stad zijn grootte en 

vorm. In 1855 wordt het spoor aangelegd. Het spoor 

loopt buiten de omwalling en het eerste station is een 

tijdelijk houten gebouwtje . 

De vestingwerken maakten het lange tijd onmogelijk 

voor Breda om te groeien. Dit resulteerde in een 

dichtbebouwde stad met weinig ruimte en licht. Met 

de vaststelling van de Vestingwet in 1867 werd de 

vesting opgeheven. Van Gendt maakt een plan van 

uitleg. Ter plaatse van wallen, bastions en ravelijnen 

komen nieuwe woonbuurten met brede straten. 
om het verkeer en de grens te kunnen beheersen . Bij Sommige stukken blijven nog lang militaire terreinen. 

de tolbrug kunnen reizigers en handelaren de rivier De oude grenzen blijven zichtbaar in de structuur van 

oversteken en de stad binnentreden. de stad. Toch hebben ze hun betekenis verloren. De 
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stadspoorten zijn gesloopt, oude toegangswegen zijn 

niet langer meer de belangrijkste verkeersaders. De 

straten in het plan van uitleg worden gekenmerkt 

door overmaat. De brede straatprofielen bieden kans 

voor een verdichtingstrategie, die je op vergelijkbare 

plekken in Breda zou kunnen toepassen. 

Vroeger was het duidelijk wanneer je Breda binnen 

kwam. Je stak de gracht over en ging door de stadspoort 

naar binnen. Met het slopen van de vestingwerken 

verdween de stadsgrens. Na de oorlog vindt in de 

Nederlandse steden een sterke groei plaats . Ook in 

Breda ontstaan uitbreidingswijken. Klein omliggende 

gemeenten worden geannexeerd . De stedelijke ruimte 

vloeit langzaam over in het landschap. Verdwijning van 

stadsgrens en later de nationale en iedere territoriale 

grens, is geen autonoom verschijnsel. Wim Nijenhuis 
stelt de vraag: Is het verdwijnen van de grens eenparig, 

of verschijnt er ook weer iets? Metamorfose, of zelfs 

omkering. Het station is een plek, waar zo'n grens 

verschijnt . Je ervaart het binnenkomen van de stad . 

Daarom heb ik gekozen voor de locatie bij het station, 

namelijk de Willemstraat. Hier komen studenten, 

reizend met de trein, de stad binnen. 



Plan van uitleg door va n Gendt 

Sinds Ilet eind van de achttiende eeuw werden 

regelmatig versterkte steden ontheven ui t hun 

vestingfunctie. Vest ingwerken die aak al sinds eeuwen 

funct ioneerden en de stad als een gordel onts loten, 
konden dan worden afgebroken. Vrijkomende terreinen 

waterhUishoudkundige functie. Ersloten drie waterlop n stadspoorten werden rech getrokken en verbreed. 

op aan : De bovenmark en Weerijs stroomden in Ilet Tussen de ringwegen en de dwarsstralen waren 

zuiden in de gracht, In het noorden 5 100 de gracht aan rechthoekige bouwblokken gepland. 

op de Mark . Ook liep er een rechtstreekse verbinding De primaire dwarsstraten biJ de stadsuitgangen e de 

tussen Bo enmark en Mark door de sta . Er waren 3 dwarsstraten in de statfonswijk kregen een breedte 

stadspoorten: de Bosch-, Ginneken- n de Haagpoort. van 30 meter. Op de bouwblokken bi' de statiollswiJk 
Ten behoeve van de spoorlij n naar Roosenda 1/ werden veelal woningen voor welgestelden gebouwd 

werden ben ut voor stadsu itbreiding of recreatieve Antwerpen was in 18S5 in het noorden van de sla een 

functies. station gebou wd in de verbod kringen. De spoorlijn 

werd in 1863 doorgetrokken naar Tilburg. 

Verschillende steden die in de eerste helft van de 

negentiende eeuw een econom ische groei doormaakten 
werden in de 10 0 van die euw ernstig in hun 

ru imtelij ke ontwikkeling geremd. Vanaf 850 drongen 
de gemeentebesturen bij de regenng aan op een 

spoedige beVrijding uit het keurslij f der vestingwerken 

Uiteindel ijk wer de Vestmgwet va n kracht. 

Voor zowel e oost als de west zij de was een 
singelgracht gepland voor afvoer vafl water. Ook de 

waterloop door de stad bleef gehandhaafd . Door het 

mi nisterie van oorlog werden verschi llende terreinen 

gereserveerd. Deze mili ta ire gronden lagen bij Ilet 

kasteel van Breda, de Gasthu isvelden bij 11et Groot 

Arsenaa l in het zu iden en de Kloosterkazeme en de 
In 1839 was Breda in het bezit van een ui tgebreide Lange 5 al len in het oosten van de stad . De situering 

gordel van vestingwerken . Al lereerst werd de stad van de mili ta ire terreinen maakte de aanleg van een 

omsloten door een hoofdwal met veerti en bastions. stelsel van concent rische singelwegen lastig. 

I n de hoofdgracht lag een ri ng met ravel ijnen, 
lunetten en ha lve manen . Daar om heen bevond z ich 

bedekte weg of cont rescarp met loopschansen. aan de 

ve ldzijde omslolen door een twee e vestinggracht. De 

grachten hadden naast de verdedingsfLlnctie ook een 

Van Gendt ha d segmenten van singel wegen 

geprojecteerd die langs de geplande grachten liepen . 

Haaks op de rin gwegen waren radiale dwarsstraten 

geprojecteerd. De uitvalswegen bi de voormalige 
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ONTWERPOPGAVE 

Blik in de Willemstraat, poort van de stad 

De Willemstraat loopt van het stationsplein naar het 
stadspark Valkenberg. Het is de verbindingsroute van 

het station naar het centrum van Breda. Treinreizigers 

komen hier Breda binnen. De brede straat zal in de 
toekomst vooral gebruikt worden door voetgangers 

en fietsers. Bij het nieuwe station, ontworpen door 

Koen van Velsen, zullen de bussen voortaan stoppen 
aan de andere zijde van het station. Ook autoverkeer 

18 Pnin, vreemd gezicht in de straat 

wordt naar de andere zijde van het station geleid. 

Bij het station komt extra parkeergelegenheid. 

Het gebied tussen station en singel wordt autoluw. 

Bestemmingsverkeer moet nog wel via de Willemstraat 

op de parkeerplaatsen binnen in de bouwblokken 

kunnen komen. Deze ontwikkelingen bieden kansen 
van de Willemstraat een nieuwe poort van de stad te 

maken. Voor bestemmingsverkeer zijn verkeerslussen 

met eenrichtingsverkeer gemaakt. De Academiesingel 

is een flaneerkade geworden en vormt samen met 

de Singel en het Valkenberg de 'voortuin' van de 

Spoorbuurt . 

Verschillende factoren oefenen invloed uit op mijn 
ontwerp. Belangrijk is de context van de huidige 

Willemstraat. Daarom heb ik met een analyse de 

huidige toestand in kaart gebracht. Ik kijk hierbij naar 

de functies, de grootte van de korrel, het bouwjaar en 

eventuele aanpassingen. 

Oorspronkelijk was in de Willemstraat voornamelijk 

één functie aanwezig, namelijk wonen. De bebouwing 

bestond uit villa's en herenhuizen voor welgestelde 

burgers. Steeds meer huizen kregen een andere 
functie, zoals winkels op de begane grond. Enkele 

panden werden geheel als kantoor gebruikt. Sommige 

panden werden verbouwd en samengevoegd tot een 

groter kantoor. 

De korrelgrootte bepaalt het ritme van de straat. 

Sinds het ontstaan van de straat verschillen de kavels 

in grootte. Het gevelbeeld wordt gekenmerkt door 
een ritme van herhaling en variatie in korrelgrootte. 

Zo ontstaat een levendig gevelbeeld. Dit beeld wordt 

enigszins verstoord door verbouwingen en nieuwbouw. 

Op de begane grond wordt nauwelijks nog gewoond. 

De gevel is aangepast om het pand geschikt te maken 
voor een nieuwe functie . Reclame-uitingen en grote 

raamopeningen tasten de zorgvuldige compositie van 
de oorspronkelijke gevels aan. Op enkele plekken is 

de korrelgrootte gewijzigd, doordat verschillende 

panden zijn samengevoegd. Op andere plekken is de 

negentiende-eeuwse bebouwing gesloopt en vervangen 

door nieuwe bebouwing met een afwijkende (veel 

grotere) korrel. 

Analyse zie pag. 22 en 23. 
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De Willemstraat 
is het begin van 
de route naar het 
centrum 
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ruimte in de 
straat 
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De vorm van mijn gebouw wordt bepaald door de 

situatie. De functies in de bestaande straat bepalen 

hoeveel licht en ruimte nodig is, en hoeveel ruimte 

er dus overblijft voor de studenten. De relatie tussen 

studenten en de bewoners van de Willemstraat is 

de relatie van gast en gastheer. Studenten zijn dus 

overgeleverd aan de gastvrijheid van de gastheer. De 

ruimte tussen ontwerp en bestaande gevelwand kan 

worden benut. Smalle stukken zijn net breed genoeg 

om auto's en voetgangers te laten passeren. Brede 

gebieden werken als intermediair tussen gebouwen 
straat. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten. 

Strategisch kies ik plekken om uit het volume 

te snijden. Zo ontstaat er een kader waardoor 

fragmenten van de bestaande gevels te zien zijn. Dit 

kan een statisch symmetrisch pand zijn, een serie van 

uitbundig versierde gevellijsten of een geaccentueerde 

entreepartij. De blikken snijden als het ware door 

het ontwerp heen. Mijn ingreep veroorzaakt een 

verandering in de beleving van de straat . Er ontstaat 

een dieptewerking door het wisselen van voor- en 

achtergrond . Deze beleving is te vergelijken met het 
lezen van literatuur. 



De aanwezigheid van de studenten, te vergelijken 

met het personage van Pnin, zorgt ervoor dat er leven 

in de straat komt. Ze bepalen, net als in het boek 

van Nabokov, het verhaal van de straat. De straat is 

niet langer slechts een verkeersroute om je zo snel 

mogelijk van A naar B te verplaatsen. De straat wordt 

een verzameling van plekken, die je verleiden tot 

vertraging en stilstaan. Tijd en ruimte zijn niet langer 

lineair. Het gebouw veroorzaakt ontmoetingen tussen 
studenten en reizigers, en bevordert zo de contacten 

tussen op Pninnen en thuiswonende studenten. Het 

gebouw is verbonden met de context. De straat kan 
hier van profiteren. 

Schrammen 

Een architect kan net als een schrijver niet precies 

bepalen wat gebeurt op moment van consumptie . 

De ontwerper treedt op als verteller, bedenkt een 

verhaal en bepaalt wat hij wel en niet wil laten zien 

aan de gebruiker of passant. Met het bouwen van 

een ingenieuze structuur, hoopt hij ruimtes van genot 

te creëren. Het ware genot kan echter pas ontstaan 

tijdens het moment van consumptie . Het verhaal wordt 

dus bepaald door de gebruikers... blikwisselingen, 
ontmoetingen tussen Pninnen en reizigers. 
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Wonen: over haard en grens 

In tegenstelling tot Groot-Brittannië of de Verenigde 

Staten, kent Nederland geen campusleven 

met universiteiten als nederzettingen van 

gesloten gemeenschappen. Toen hier de eerste 
studentenhuisvesting ontstond, gebeurde dat niet 
primair uit sociale, maar vooral uit pragmatische 
overwegingen. Een uitzondering hierop vormen 

de structuralistische architecten . In dit werk was 

de wisselwerking tussen individu en collectief het 

hoofdthema. Ze zagen kans tot het scheppen van 

leefgemeenschappen overeenkomstig aan hun 

idealen. De huisvesting bestond uit kleine units met 
gemeenschappelijke leefruimtes. De sociale interactie 

werd gezien als een vervanging van het beschermde 

gezinsleven waaruit de bewoners afkomstig waren. 

Voorbeelden zijn de studentenflat aan de Weesperstraat 

1947 
.1 
~ .. . 

in Amsterdam van Hertzberger en het patiocomplex 

van Herman Haan in Enschede. 

Hedendaagse studentenhuisvesting valt ten prooi aan 

individualisering en marktwerking. Ze wordt vaak 
ontwikkeld door 'gewone' woningbouwverenigingen, 

die alle starters op de woningmarkt tot hun 
doelgroep rekenen. Het bestaan van een specifieke 
studentengemeenschap en hiermee ook de behoefte 

aan geborgenheid en gezinsvervangende huislijkheid 

wordt hiermee ontkend. Steeds vaker bevat een 

studentenhuisvesting individualistische units met eigen 
keuken en badkamer. Het collectieve aspect wordt 

volledig vergeten. Ik vind dit geen goede ontwikkeling. 

Een keuken delen is natuurlijk niet altijd leuk, maar 

helpt wel bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden 

- en je leert koken. 

'" . .... -. - .. . . . ... -. ... . .. : 
." '.:........~ - '.. . --- '-1200 
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Bij de verschillende woonvormen die ik geanalyseerd 

heb, zijn een aantal dingen van belang. Dit zijn de kern 

en de gevel. Deze 2 dingen spelen een belangrijke rol 

in mijn ontwerp voor de studentenhuisvesting. 

Tijdlijn 

Tulou, Hongkeng, China, 1200 
Narkomfin, Moskou, 1928 (Ginzburg) 
Pavillon Suisse, Parijs, 1930 (leCorbusier) 
Baker House, Boston, 1947 (Aalto) 
Studentenhuisvesting, Amsterdam, 1957 (Hertzberger) 
Erdman Hall, 1960 (Kahn) 
Indian institute of management, Ahmedabad, 1962 (Kahn) 
Student Housing, Chieti, 1974 (Grassi) 
Simmons Hall, Boston, 2000 (HoII) 
Girls Dormitory, Disentis, 2001 (Caminada) 

2001 

2000 



Tuloll observeren zonder zichzelf bloot te geven . De grens 

tussen groep en indiv idu IS belangrijk . Door de plaatsing 

De Tulou is een traditionele woonvorm van de Hakka - van de (open ) douche en to ilet wordt de kamer extreem 

clans in China. De dikke buitenmuur scheidt twee privé. De gezamen lijke ruimte wordt bepaald door !lel 

verschillende werelden . Aan de bu itenkant ziJn het betonnen lement. Hieri n Lij n keukenlje en verticaa l 

gebouwen de paden in het dorp van hetzelfde materiaal, transport opgenomen Ook is er een nis waarin een 

kiel, en heeft het landschap een homogeen uiterl ijk aanta l bewoners kan verbl iJ en. 

Je ziet er wein ig mensen, en de Tu lou tonen met hun 

gestoten karakter wei nig interesse voor de omgeving. 
Binnen de TlJlou is het wonen en samenleven helder 

georganiseerd Men komt het gebouw binnen door de 

centra le poort. Aan de rand van het gebouw, achter 

de dikke muur; bevInden zich de privé vertrekken, 
al len identiek . Door de galerij kijken ze uit op de 

open binnenpl aats . Gasten hebben toega ng tot deze 
bin nenplaats, het altaar en de leefvertrekken van de 

families. De ga lerij en aangrenzende slaapkamers zijn 

strikt privé. 

Girl s Dormitory Disentis, Caminada 

Doordat het gebouw iets naar achter gepos itioneerd 

is, onttrekt het zich aa n de straat en vorm t het een 

bijzonder element in de stad . De dikke geple isterde 

gevel vorm l de grens tussen binnen en buiten. V nuit 

de diepe raamn issen ka de bewoner de wereld 
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Referentie 
beelden 
woongebouwen 
Dormitory Disetis 
(boven) en Tulou 
(onder) 
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Ruimte, haard, grens 

Het gebouw wordt door passanten waargenomen als 

één object op de middenberm van de Willemstraat. 

Een breed pad over de middenberm vormt een route 

die langs de verschillende gemeenschappelijke functies 

leidt. Soms loopt het pad onder het gebouw, is het 

overdekt. Het vormt een beschutte route. Ook reizigers 

kunnen gebruik maken van dit pad . Het pad heeft 

een relatie met de functies aan de overkant van de 

straat en maakt het mogelijk om naar de andere kant 
over te steken . Zo is het gebouw verbonden met zijn 

omgeving. Het gebouw is onderverdeeld in units. Een 

unit biedt plaats aan zes tot twaalf studenten. De units 

zijn onderling verbonden door patio's . Deze omsloten 

buiten ruimtes zijn afgeschermd van de straat . Ze 

bieden licht, lucht en ruimte aan de bewoners van de 

middenberm. De patio's zijn voor gezamenlijk gebruik 

van de studenten . 

De Tulou en de Girls Dormitory zijn beide ontworpen 

voor een 'besloten' gemeenschap . In mijn opgave 

ontwerp ik voor een gemeenschap van Pninnen . De 
gevel vormt de grens tussen binnen en buiten . Binnen 

kan het wonen plaatsvinden. De individuele ruimtes 

zijn gegroepeerd rond een kern. Deze ruimtes zorgen 

voor de noodzakelijke privacy en afzondering . Hier 

kan een student lezen, studeren en slapen. Het wonen 

is rond de kern van het gebouw gepositioneerd . De 

open ruimte maakt het gemeenschappelijke wonen 

mogelijk. Hier wordt samen gekookt, gegeten, tv

gekeken en verhalen verteld . Het massieve hart 

krijgt een belangrijke betekenis voor de bewoners. 

De ruimte vloeit om de kern, soms introvert, soms 

naar buiten gericht. De kern werkt als een haard, het 
bepaalt de plek waar men zich verzamelt en waar het 

gemeenschappelijke wonen plaats vindt. Het is een 
warme plek waar je je geborgen voelt . De kern is aan 

de buitenzijde bekleed met verticale onbehandelde 

houten delen. Het hout vormt een ruwe schil. Uit het 

ruwe volume zijn massa's gehaald ter plaatse van de 

keuken en het zitgedeelte, zodat een nis ontstaat . De 

vlakken van de uitsneden zijn bekleed met gelakte 

houten delen, glad als een houten parketvloer. Zo 

ontstaan een keukenblok en een knusse nis. 
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PROGRAMMA VAN EISEN 

Woonun it 

Keuk\!n/eetkamer 

Woonkamer 

Sanitaire ru imtes 

Kamers 

Bultenrufmr Ipatio 
Berging 

Gezamenlijke ru imtes 

l nternetcafe 

Wasser t te 

Terras 

5 tldieru lmte 

Fletsenberging 
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Massief blok met 
keuken en nis 
met bank vormt 
het hart van 't 
gebouw 



Gevelreferenties 

Maison de Verre, 
Pièrre Chareau 

Vertigo, Bert 
Dirrix 

Gevel, gezicht, grens 

De gevels van de oorspronkelijke bebouwing van 

de Willemstraat laten de betekenis en de oorsprong 

van het woord gevel duidelijk zien. Gevel is namelijk 

verwant met gaffel, afkomstig van het Griekse kephalè, 

wat hoofd betekent. Oorspronkelijk werd hier alleen de 
voormuur van een gebouw, de kopgevel mee bedoeld. 

De gevel is dus het gezicht van het gebouw, dat wat 

je toont aan de stad. De eclectische gevels van de 
Willemstraat, gebouwd aan het einde van de 1ge eeuw, 

zijn versierd met daklijsten, frontons en raamlijsten. 

De welgestelde bewoners toonden met deze klassieke 

fragmenten hun rijkdom aan de stad. Op hun manier 

gaven ze iets aan de stad. De uitbundige gevels, 

verfraaiden immers het straatbeeld. 

Mijn ontwerp staat op een prominente plaats in 

Breda. Voor de mensen die met de trein komen is het 

gebouw, het eerste wat ze zien, een blikvanger. Het 
gevelbeeld, het gezicht van het gebouw is dus ook voor 

mijn gebouw belangrijk. Toch heeft de gevel voor mijn 
gevoel meer betekenis. Uit de analyse van de historie 

en de stedelijke ontwikkelingen van Breda blijkt het 

verdwijnen van de fysieke stadsgrenzen. Om te wonen, 

je behaaglijk te voelen, is echter een definiëring van 
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Gevelreferenties 

Sauerbruch & 
Hutton 

Herzog & 
deMeuron 

Wiel Arets 



binnen en buiten noodzakelijk . Omdat de grenzeloze 

stad overal om je heen is, vormt de gevel de grens 

tussen publiek en openbaar. 

De gevel is niet alleen wat je toont aan de stad, het 

bepaalt ook wat je juist verborgen houdt. Het woord 
façade betekent net als gevel, gezicht. Het gaat 

hierbij echter puur om de buitenkant. De façade kan 
worden opgevat als een omhulsel. Het omhulsel kan 

werken als bescherming voor de studenten tegen de 

buitenwereld . 

Het gezicht van het gebouw laat het gebouw zien als 

eenheid. Het gebouw is te omschrijven als een object 

op de middenberm . Door het omhulsel anders te 
materialiseren en vorm te geven dan de omgeving, 

de stenen gevelwanden van de Willemstraat, blijft 

de brede straat in tact. De relatie tussen gebouwen 

omgeving is die van gast en gastheer. Deze relatie is 
te vergelijken met de relatie tussen Vladimir Nabokov's 

Pnin en zijn omgeving. 

De façade zorgt ervoor dat het gebouw niet massief is . 
Deze lichtheid en transparantie zorgen ervoor dat de 

gast geaccepteerd kan worden door zijn omgeving. 

Het omhulsel geeft bescherming aan de studenten. 
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Het biedt ze de mogelijkheid om zich te verbergen en 
zich geborgen te voelen. Binnen en buiten worden van 

elkaar gescheiden. Hierdoor wordt het mogelijk om te 

wonen, je thuis te voelen . Achter de façade kun je zitten 

en een blik werpen op de straat, zonder jezelf geheel in 

het blikveld te bevinden van de buitenwereld . 

Het is duidelijk dat een traditionele, steenachtige 
gevel niet voldoet. Een dergelijke gevel is te hard, 

te massief en ondoorzichtig en zou de straat opdelen 
in twee smalle steegjes. Een volledig transparant 

gebouw zou de studenten volledig blootstellen aan de 

blikken van de overige bewoners van de Willemstraat 

en voorbijgangers . Dit zou wonen onmogelijk maken. 

De gevel is het gezicht van het gebouwen maakt het 
gebouw tot een eenheid. Ook moet de gevel een soort 

scherm zijn, om de bewoner privacy te bieden. 

Aan de binnenzijde zit een vliesgevelsysteem . Ter 
plaatse van de gemeenschappelijke ruimtes is helder 

blank glas geplaatst. Ter plaatse van de individuele 
kamers is afwisselend transparant en translucent 

glas geplaatst . Dit biedt de bewoner privacy. Aan 

de buitenzijde zijn glazen panelen aan de profielen 

van de vliesgevel bevestigd. De screens bestaan uit 

ongeïsoleerd glas met een zeefdruk. De gevel is elk 

moment anders, afhankelijk van je blik en het licht. 
Op enkele plekken ontbreekt een glazen paneel. Er 

ontstaan zo bijzondere zichtlijnen door de straat. 

Soms is het omhulsel doorzichtig, soms translucent. 

Met de juiste lichtinval zorgt reflectie voor een 
spiegelbeeld van de gevels aan de overzijde. Overdag 

zorgt het (zon)licht ervoor dat de print op de glazen 
panelen opvalt. 's- Avonds schijnt er licht van binnen 

naar buiten. Dit zorgt ervoor dat de print verdwijnt 

en het gebouw de omgeving verlicht, zodat de straat 

leefbaar blijft . Door de gevel zie je het leven van de 

student, soms helder, soms als schimmen achter het 

translucente glas. 

De bouwfysiche eigenschappen zorgen voor 

leefbaarheid in het gebouw. Overdag kan je door de 

print ongehinderd naar buiten kijken. De panelen 

houden wel een deel van het zonlicht tegen en werken 

dus als zonwering. De losse panelen laten lucht door. 
Achter de schermen is het mogelijk om een raam te 

openen zonder last te hebben van het straatgeluid . 
De translucente geveldelen ter plaatse van de kamers 

zorgen voor privacy in de individuele ruimtes. Binnen 

ontstaat een serene lichtinval. 
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Gevel als 
beschermende 
huid 



Binnen: 
Vliesgevel met 
transparant en 
translucent glas 

Buiten: Glazen 
panelen met 
zeefdruk 
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Gevelpatroon 

"Nog benauwender was zijn worsleling mei hel behang. 

Hij was er allijd in geslaagd te zien dal in hel verlicale 

vlak een bepaalde combinalie van drie verschillende 

Irosjes rode bloemen en zeven verschillende eikebiaderen 

een aanlal keren herhaald werd met ruslgevende precisie; 

maar nu werd hij gekweld door hel onontkoombare feil, 

dat hij niet kon onldekken volgens welk systeem van 

omschrijving en insluiling de horizonlale voorlzelling 

van hel palroon in zijn werk ging; dal die voorzelling wel 

degelijk beslond, bleek uit hel feil dat hij hier en daar, 

over de hele muur van bed lol klerenkasl en van kachel 

101 deur, hel een of andere elemenl van hel palroon kon 

waarnemen, maar wanneer hij vanaf een willekeurig 

gekozen combinalie van drie bloemtrosjes en zeven 

bladeren naar links of naar rechls ging, verdwaalde hij 

onmiddellijk in een zinloze wirwar van rododendrons 

en eiken. Hel was duidelijk dal, als de boze ontwerper 

- die vernieler van geeslen, die vriend van de koorls 

- de sleulel lol hel palroon met zoveel omzichlige zorg 

had verborgen, die sleutel even koslbaar moest zijn als 

hel leven zelf en deze, zodra hij gevonden was, Timofej 

Pnin zijn normale gezondheid zou teruggeven, en zijn gewone 

leven en die heldere - helaas te heldere - gedachle dwong 

hem in de slrijd Ie volharden. " 

In het boek Pnin zijn allerlei patronen verborgen. De 

combinaties en herhalingen, bedacht door de verteller, 

bepalen het verhaal van Pnin's leven. Het ontwerp van 

de studentenhuisvesting is omhuld met een patroon 

van glazen panelen. Op de schermen staat een zeefdruk 
met een bewerkte foto van een fragment van een 

bos. Om te voorkomen dat het paneel slechts als een 

stempel herhaald wordt, is hierover een structuur van 
in elkaar gevlochten takken geplaatst. Dit resulteert in 

een patroon dat over de hele omhulling doorloopt. 



Afbeelding berkenbomen in de herfst Herhalend patroon van ineengevlochten takken Zeefdruk, halftone image 
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Constructie
principe; 
ruggengraat 
van stalen 
raamwerken met 
uitkragingen 

Constructie wijze 

De constructiewijze moet voldoen aan een aantal 

eisen . Allereerst is vanwege de locatie en eventuele 

overlast een korte bouwtijd van belang. Verder wil ik 

een transparant, licht gebouw in tegenstelling tot de 
massieve bebouwing van de Willemstraat in baksteen . 

Bovendien wil ik geen dragende wanden, zodat de 
vloeren vrij indeelbaar zijn. Dit zorgt voor flexibiliteit. 

Dit alles moet resulteren in een heldere structuur die 
zichtbaar is door de semi-tranparante gevel. 

De structuur volgt bijna letterlijk het verhaal van hoe 

ik tot de vorm van het gebouw ben gekomen. Op 

een vast ritme zijn stalen portalen geplaatst midden 

op de berm van de Willemstraat. Deze portalen met 

momentvaste verbindingen vormen de ruggengraat 

van het gebouw. De stijfheid van de portalen zorgen 

voor de stabiliteit en maken het mogelijk om naar 

één of twee zijdes uit te kragen. De ruimte van S.40m 

kan worden overspannen met een lichte vloer. De 
bouwwijze zorgt voor een korte bouwtijd en weinig 

overlast in de straat. De staalconstructie kan in grote 
delen worden geprefabriceerd en in korte tijd op de 

bouwplaats worden gemonteerd. 
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Schetsmaquettes 
constructie 



ONTWERP IN BEELD 

Maquettefoto 's 

Beelden van interieur 

Beelden van exterieur 
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REFLECTIE: TERUGBLIK 

Mijn onderzoek naar de relatie tussen literatuur en 

architectuur leverde me uitgangspunten op voor 

het ontwerp. Pnin van Vladimir Nabokov, leerde 
me om te kijken met de blik van de vreemdeling 

te gast in een nieuwe omgeving. Nooteboom 
vertegenwoordigde het personage van de reiziger. 

De blikwisseling tussen de personages zorgde voor 

een interessante ontwerpopgave. Ik bekeek de stad 

niet vanuit vogelvlucht, maar kroop in het hoofd van 

een personage. Dit personage vertegenwoordigde de 

gebruiker, maar ook de toevallige passant. Roland 
Barhes sprak over schrammen bij de consumptie 

van een tekst. Deze schrammen, veroorzaakt door 

de lezer, ontstaan door vermenging van het verhaal 

van de schrijver met persoonlijke herinneringen en 
ervaringen. Tijdens het lezen van de literatuur ontdekte 

ik dat ik me kon identificeren met zowel het personage 

van de gast als de reiziger. In feite schuilt natuurlijk 
in iedere persoon een Pnin én een Nooteboom. Soms 

kijk je met de blik van een gast en soms met de blik 

van een reiziger. 

Het verhaal van de historie van Breda geeft mijn plan 

wortels op een plek waar door de gemeente een brede 
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middenberm met bomen gepland is. Mijn strategie is 

in te zetten op meerdere plekken binnen Breda, maar 

ook in andere voormalige vestingsteden. Van Gendt 
maakte vergelijkbare plannen voor de ontmanteling 

van 12 steden bijvoorbeeld Groningen, Nijmegen, 's

Hertogenbosch en Maastricht. Op de door mij gekozen 

locatie draagt het ontwerp bij aan de beleving van het 
straatbeeld. De aanwezigheid van de vreemde gast 
opent de ogen van passanten. Ook kan het ontwerp 

werken als een katalysator voor de plek. In de straat 

kan nieuw leven ontstaan. De gebruikers zullen zeker 

schrammen veroorzaken, met als gevolg een ruimte 
van genot, het plezier van architectuur. 

.. Vanaf de plaals waar ik slond, zag ik ze wegrijden binnen de 

omlijsling van de weg, lussen hel Moorse huis en de Ilaliaanse 

populier. Toen passeerde hel kleine aUlootje brulaalweg 

de eersle vrachtwagen en spurt/e, eindelijk bevrijd, de 

glimmende weg op, die ik zag krimpen lol een gouden draad 

in de zachle misl, waar heuvel na heuvel schoonheid maaklen 

van afsland en waar beslisl niel Ie zeggen viel wal er voor 

wonderen konden geschieden" 

Vladimir Nabokov - Pnin 
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