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1.1 Terugblik op studie 
Na het behalen van mUn VWO diploma in 2000 ben ik vol 
goede moed begonnen aan mijn studie Bouwkunde op de 
TU/e. Altijd heb ik plattegronden, kaarten en tekeningen 
fascinerend gevonden en ik wist van ieder huis in de straat 
hoe het ongeveer in elkaar zat. Voor mij was dat heel 
normaal. Toen ik erachter kwam dat dat niet zo was, was 
de keuze al snel gemaakt. Bouwkunde, dat was de studie 
voor mij. 
Het ontwerpen interesseerde mij het meest, al snel gevolgd 
door de architectuurgeschiedeniscolleges. Mechanica en 
wiskunde waren minder voor mij weggelegd. 
In mijn projecten probeerde ik het concept zo duidelijk 
mogelijk over te brengen in het ontwerp. Na het eerste 
jaar moesten we een profiel kiezen en ik koos Architectuur 
en Stedenbouwkunde, omdat mijn interesse vooral bij 
conceptontwikkeling lag. Er werd begonnen met onderzoek 
op stedelijk niveau. Maar al snel bleek dat het ontwerp naar 
mUn mening niet ver genoeg uitgewerkt werd en de nadruk 
te veel op de stedenbouwkunde lag. Na een project ben ik 
overgestapt naar Architectuur en Techniek. De techniek was 
moeilijk voor mij, maar de drang om het te leren was wei 
aanwezig. Het on twerp werd tot in detail bekeken. In het 

project TS, wat een verdieping of uitwerking was van T7, 
werd ik toch weer naar de theoretische kant getrokken en 
heb ik een onderzoek gedaan naar De Binnentuin. 
In de masterfase begon ik met het project Het Theater, een 
project van Jan Westra en Maarten Willems, Architecture 
and Engineering, wat onderdeel was van de reeks 'Gebouw 
als Denkbeeld '. Het tweede project in de masterfase was 
Presence van Ton Venhoeven en Pieter-Jan Gijsberts. In 
dit project werden theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld 
in een ontwerp. Het was een heel zwaar project, maar in 
die tien weken heb ik heel veel geleerd. Er werd elke week 
een stuk theorie gelezen, maar daamaast moest het ontwerp 
verder ontwikkeld worden, al dan niet met behulp van de 
theorie. Naast dit project deed ik onder andere ook het vak 
architectuurtheorie, wat goed bij Presence aansloot. Het 
laatste project was Passagenwerk, een project van Jeroen 
Boomgaard en Pieter-Jan Gijsberts. Hier kwam theorie en 
geschiedenis ook weer bij elkaar in een ontwerp. Vanuit 
het boek Passagenwerk van Walter Benjamin is er een 
programma van eisen samengesteld en daar is een ontwerp 
voor gemaakt. Het boek was de inspiratiebron. Vervolgens 
heb ik een stage gedaan om te kijken hoe het er nu aan toe 
ging in de praktij k. Ook hier heb ik veel van geleerd vooral 
op bouwkundig gebied. Tussendoor heb ik een seminar 
gevolgd bij Wim Nijenhuis, waar het boek 'Een Wolk van 

Duister Weten' (2003) is bestudeerd en aan de hand daar van 
is er een essay geschreven met een verdieping in filosofie. 

1.2 Vooruitzicht op afstuderen 
In de masterfase bleek dat ik de theorie en geschiedenis 
graag doorgrond voor en tijdens het ontwerpen. Ik besloot 
ook deze richting te volgen in de laatste fase van mijn studie 
en bij de leerstoel Architecture, History and Theory af te 
studeren. Het project wat in deze richting aangeboden werd 
was 'Schisma'. Het project zou voor de helft bestaan uit 
theoretisch onderzoek en in de andere helft zou deze theorie 
toegepast worden in een ontwerp. Dit leek me een leuke 
uitdaging en een goede afsluiting van mijn studie. 

1.3 Doelstelling afstuderen 
Het centrale thema in dit project is het schisma tussen 
monumentenzorg en architectuur. Tijdens dit project zal 
ik me bezig gaan houden met het schisma wat ontstaan 
is tussen de monumentenzorg en architectuur. Deze twee 
disciplines zijn in de loop van de 19" en 20e eeuw steeds 
verder uit e1kaar gaan staan, waardoor ze het contact hebben 
verloren. De monumentenzorg gebruikt zelden architectuur 
in het be\eid, behalve herstel van het oude, en de architectuur 
respecteert het monument vaak niet in een nieuw ontwerp. De 
bedoeling van het afstudeerproject is dat ik met behulp van 



een ontwerp de waarde van het monument en architectuur 
weer met elkaar verenig. 

Samengevat: 
Probleem: Het schisma tussen architectuur en monumenten
zorg. Het omzetten van de theorie naar een ontwerp. 
Doe!: Inzicht verkrijgen in het schisma tussen architectuur 
en monumentenzorg teneinde een ontwerp te ontwikkelen 
waarin met behulp van theorie het schisma wordt 
verkleind. 

1.4 Werkplan 
Als eerst is een theoretisch essay geschreven om grip te 
krijgen op de problematiek van de afstudeeropgave. Dithoudt 
in dat er literatuur is gezocht en verwerkt in een onderzoek 
en er vervolgens conclusies aan verbonden zijn. Naast dit 
onderzoek werd begonnen met de keuze voor een bepaalde 
locatie. Deze locatie moest geheel onderzocht worden, 
zowel wat er nu aanwezig is op het terrein als wat er in het 
verleden heeft plaatsgevonden. Daamaast is er een nieuwe 
functie gezocht om het gebouw mee te herbestemrnen. Deze 
drie elementen vormden samen de helft van het project, het 
theoretische dee!. 
Vervolgens zijn er uit de theoretische basis thema's 
gedestilleerd, waaruit de ontwerpuitgangspunten volgden. 

Deze zijn in het ontwerp uitgewerkt en hieruit voigt de 
aanvullende 50 procent van het project. 

In een apart tekeningenboek zijn de tekeningen verzameld 
van zowel de bestaande toestand als die van hct ontwerp. Het 
gaat om gevels, plattegronden, doorsnedes en de situatie. 
Dit boekje kanje naast het verslag leggen om de tekeningen 
te bekijken wanneer er iets niet geheel duidelijk is vanuit de 
tekst en de schetsen in dit verslag. 



dit hoofdstuk wordt door middel van onderzoek het 
theoretisch kader vastgesteld. Het onderzoek bestaat uit drie 
delen, namelijk een theoretisch essay, een onderzoek naar 
de locatie en een onderzoek naar de toekomstige functie. 
Er zullen een aantal thema's uit naar voren komen. Deze 
thema's vormen de basis van het ontwerp en worden in 
hoofdstuk 3 toegepast in het ontwerp en verder uitgewerkt. 

2.2.1 Monument en samenleving 
Wat is een monument wettelijk gezien? Op de site van 
'Gemeente Groningen': 

Beschermde monumenten zijn (onroerende) zaken, die 
voldoen aan een aantal criteria waardoor ze van algemeen 
belang en onvervangbaar zijn. Volgens de Monumentenwet 
1988 zijn monumenten: 

1. Al/e v66r tenminste vijftigjaar vervaardigde 
zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun 
schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of 

hun cultuurhistorische waarde; 
2. terreinen welke van algemeen belang zijn wegens 

daar aanwezige zaken als bedoeld onder I; 
Bij monumenten gaat het meestal om gebouwen, maar ook 
bruggen, waterpompen en straatmeubilair kunnen val/en 
onder het beg rip 'monument '. 

Waarom zijn monumenten van algemeen belang? Wanneer 
heeft een gebouw cultuurhistorische waarden? Waarom is 
er een wet nodig om monumenten vast te stellen? Welke rol 
speelt het monument in onze samenleving? 

Wanneer we een stad bezoeken vormen de plaatselijke 
monumenten een belangrijke trekpleister. Wanneer we 
thuiskomen, zeggen we tegen de thuisblijvers: "Die 
stad heeft een interessante geschiedenis! Zo veel oude 
gebouwen, ze hebben zelfs nog een waag!" Waarom vinden 
we dit belangrijk en brengen we geen bezoek aan de grote 
nieuwe industrie met de meest vooruitstrevende technieken? 
Wanneer we oude gebouwen willen slopen om er industrie 
of nieuwe woningen willen bouwen zijn we het hier vaak 
niet mee eens. De oude gebouwen moeten blijven bestaan, 
hoe onbruikbaar ook, ze zijn belangrijk. Maar waarom zijn 
ze zo belangrijk? 
Wanneer we deze vraag beantwoorden wordt duidelijk 

wat de waarde is van monumenten volgens de huidige 
maatschappij. Een opmerking vooraf is dat de omgang met 
monumenten tijd- en cultuurafhankelijk is. In vroegere 
perioden ging men anders om met deze gebouwen, maar 
ook tijdens gelijke perioden gaan we er verschillend mee 
om. Denk aan het verschil tussen Wenen, Italie, Japan en 
Nederland. 

Er zijn uiteenlopende manieren om met de stad om te gaan. 
Er zijn voorbeelden te vinden van steden die het historische 
centrum willen bevriezen, zodat nieuwe gebouwen de sfeer 
niet verpesten. Venetie en de binnenstad van Amsterdam zijn 
zulke 'bevroren steden'. Het uiterlijk is veel belangrijker 
dan het functioneren van de stad in de huidige samenleving. 
In Japan is er zelfs een themapark gebouwd met allemaal 
Nederlandse monumenten, zoals Paleis Huis ten Bosch, 
Kasteel Nijenrode te Breukelen en de Domtoren in Otrecht. 
Le Corbusier en Rem Koolhaas hebben zich op een heel 
andere manier uitgelaten over de historische stad. Le 
Corbusier noemt de historische stad een ziek lichaam. 
Dit lichaam moet beter gemaakt worden, maar zo lang de 
huidige structuren van de stad blijven bestaan zal dit niet 
lukken. De bouwblokken en stratenpatronen werden door 
hem als negatieve erfenis ervaren, vooral de straat die als 
een gang was in die stad. Dit moest open worden. Hij zag 



geen andere oplossing dan een heel nieuwe stad te bouwen 
en de oude stad te verwijderen. In Plan Voisin heeft hij een 
voorstel gedaan voor de stad Parijs. Dit plan is echter nooit 
uitgevoerd. Rem Koolhaas heeft tUdens zijn afstuderen een 
soort geJijke visie geschapen in Exodus, The Voluntary 
Prisoners of Architecture. Hij heeft een nieuwe structuur in 
de stad gelegd tussen twee muren die het afsluit van de rest 
van de stad . Zo ontstaat er een lange strook waar binnenin 
een nieuwe stad ontstaat, veel beter dan buiten de muren. 
Oat het binnen de muren beter is dan buiten blijkt uit het 
feit dat aIle mens en van buiten de muur de nieuwe stad in 
willen. Hierdoor verandert de rest van de stad in een ghost
town. Aan het uiteinde van de strook 'eel' de nieuwe stad 
de huidige op en besluit ter plaatse of er delen van de oude 
stad moeten blijven bcstaan. OpvaIlend is dat niet alles 
wordt verslonden, enkele gebouwen voldoen aan bepaalde 
kwaliteiten, waardoor ze mogen blijven bestaan, maar dan 
wei binnen de nieuwe structuur. 

Paul Meurs 
In het boek De Moderne Historische Stad van Paul Meurs 
(2000) wordt een discussie besproken waar het gaat over de 
omgang met de historische stad. Dit onderwerp was eind 
19" begin 20c eeuw zeer actueel. Door de toename van het 
inwonersaantal en het daarmee samenhangende verkeer en 

de veranderende samenleving was een andere aanpak van 
de omgang met de (binnen)stad nodig. De oude historische 
binnenstad bleek te nauw en te kleinschalig voor de huidige 
maatschappU en er moesten maatregelen worden genomen 
om de stad 'open te breken'. Het boek gaat in op zeer veel 
uiteenlopende meningen hierover. Het raakt het thema van 
dit vcrhaal, de plaats van het monument in de samenleving. 
De problemen die te maken hebben met de historische 
binnenstad hebben vooral betrekking op de maatschappij 
van het begin van de 20c eeuw, maar in zijn conclusie 
koppelt Paul Meurs het probleem van een eeuw geleden aan 
de actualiteit. 
Er zuIlen een aantal citaten aangehaald worden waarin het 
probleem van de stad duidelijk wordt. 

Commissie 'Heimatschutz en Bouwkunsl' van de 
Maatschappij voor de Bevordering van de Bouwkunst 
(MBB) 1911: 
'Zeker, de architect wi! het oude schoon be waren; maar 
legelijk is hij de verdediger en de verlolker van hel moderne 
leven. (. . .) Hel moderne leven slell zijn eigen eischen, en 
vraagt daardoor zijn eigen schoonheid (. . .) Maar behalve 
uit schoonheidsoogpunt, wordt de architect in nog sterker 
mate door de practische eischen van het moderne leven 
soms gedwongen zich ajte wenden van het oude,ja het oude 

te vernietigen '. 

Kleerekoper vermeld in zijn citaat hoe belangrijk het 
verleden, historische gebouwen en stijlen zUn voor de 
bevolking van de stad, juist in deze tijd en juist omdat 
gebouwen zichtbaar zijn voor iedereen en daarom een 
drager zijn voor het culture Ie leven in de stad waar we allen 
door ge"Lnspireerd zuIlen worden: 

'Hoe nieuwer de gedachte is, die men aanhangt, hoe 
baanbrekender het idealisme, dat men diem, des te noodiger 
heeft men het oude. Wie maatschappelijk het hardst vooruit 
wi!, moet esthetisch de krachtigste conservatiej zijn(..) 
Niets is meer geschikt om het ons allen bij te brengen dan 
allereerst de bouwkunst. Reeds hierom, omdat niet ieder 
van ons in oude boeken snuffelt, niet ieder van ons musea 
binnengaat, maar passanten bij den weg zijn wij allemaal. ' 

Gratema: 'Lalen wij bedenken, dat het ons veel meer waard 
moel zijn de levende moderne schoonheid te bevorderen, dan 
een bleek en sentimenteel verlangen naar oude schoonheid 
voedsel te geven. ' 

In zijn conclusie stelt Paul Meurs dat zelfs 'de gehaaste 
HoIlandse wereldburger ' naar houvast zoekt. HU heeft 



behoefte aan herkelU1ing- en herilU1eringspunten in zijn 
omgeving, ook in deze nieuwe tijd met zijn vooruitstrevende 
ontwikkelingen. Dit blijkt wei uit het maatschappelijk 
draagvlak voor monumentenbeleid . Dit alles lijkt 
tegenstrijdig met de economische groei en rijkdom, massale 
vraag naar grote grondgebonden woningen, brede snelwegen 
en grote commerciele bouwprojecten. Meurs stelt dat de 
herkomst en de toekomst van de steden een ruimtelijke 
uitdrukking krijgen op dit spalU1ingsveld tussen het behoud 
van ons historisch erfgoed en de vemieuwing. 
Ook laat Meurs zich uit over historische bilU1ensteden 
die overbeschermd worden: 'De binnensteden zijn tot 
beschermde stadsgezichten met een geensceneerde ambiance 
ontwikkeld.' Ook worden, wanneer er geen duidelijke 
historie is ontdekt, geschiedenissen herschreven of zelfs 
nieuwe contexten gecreeerd . Dit gebeurt bijvoorbeeld 
in Japan, waar een stad is nagebouwd aan de hand van 
Nederlandse monumenten. Mensen waarderen deze 
geensceneerde steden. Ze staan er enkel oppervlakkig bij 
stil en waarderen de sfeer die erbij hoort. Ze staan echter niet 
sti! bij de diepere waarden (een verleden) die een dergelijke 
stad of stadsdeel niet heeft. 
Meurs zegt dat er veel argumenten zijn, functioneel , 
conceptueel en historisch , die pleiten om genuanceerd om te 
gaan met de stad. Dus de structuren van stedenbouwkundige 

of bouwkundige staat moeten niet zomaar gesloopt worden 
of juist als museum stuk worden behandeld. Er moet 
gekeken worden of deze niet gerecycled kunnen worden. 
Volgens Meurs zitten er zoveel historische lagen (meerdere 
ontwikkelingen in de geschiedenis) in de binnensteden 
die waardevol zijn. Door ze te recyclen gooi je deze lagen 
niet weg, maar breid je ze uit met een volgende historische 
laag. Meurs stelt ook het probleem met de naooriogse 
woonwijk ter discussie en maakt een vergelij king tussen 
de historische binnensteden in het begin van de 20" eeuw 
en de naoorlogse woonwijken nu. De eerste hebben in de 
huidige maatschappij een belangrijke waarde gekregen, 
maar dit was in het begin van de 20< eeuw wei anders . 
Het was een krap, onhygienisch en onveilig stadsdeel. 
Door aile maatschappelijke, functionele, verkeerskundige 
en historische aspecten is dit veel verbeterd en is de 
architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit behouden 
gebleven. En al hebben de naoorlogse woonwijken, die 
nu als achterstandswijken worden beschouwd, maar een 
historische laag (een ontwikkeling in de geschiedenis), 
wanneer ze gesloopt worden hebben ze er geen meer. 
Meurs zegt dat een historische 1aag altijd beter is dan geen 
historische laag. 
Verder is wat hij zegt over functie versus vorm interessant. Hij 
zet een interessante reeks uiteen over deze twee begrippen. 

Ten eerste plaatsen zich veel functies in representatieve 
gebouwen. Voorbeelden dic hij geeft zijn banken die 
zich in het begin van de 20· eeuw in voormalige chique 
woonhuizen langs de grachten in Amsterdam vestigen 
en antiek winkeltjes die zich vestigende in pandjes in de 
binnenstad. Ze buiten de omgeving commercieel uit. De 
relatie is 'function follows form'. Een andere ontwikkeling 
was de schaalvergroting in de binnenstad. In de 19< en 20· 
eeuw moesten in de bilU1ensteden nieuwe functies geplaatst 
worden in bestaande gebouwen, terwijl de schaal van de 
functie en de aard van de vorm niet bij elkaar paste. De 
relatie die hier bij past is : 'Function fits into forms' . Dat de 
modemisten (Louis H. Sullivan was een van de eerste die 
hier voor pleitte) de relatie tussen de begrippen omdraaiden 
is bekend. Ze waren ervan overtuigd dat de vorm zou moeten 
volgen uit de functie en dus niet andersom. 'Form follows 
function' . 

Het eerste kernpunt dat interessant is in het betoog van 
Paul Meurs is dat Monumentenzorg kan rekenen op een 
brede maatschappelijke steun, dus het verleden leeft onder 
de mensen. Maar, en dit is het tweede punt, dit moet wei 
genuanceerd gebeuren en cr moet gekeken worden of 
gebouwen niet gerecyc\ed kunnen worden, waardoor 
veel waardevolle gebouwen kulU1en blijven bestaan. Elke 



historische laag is waardevol en zou gebruikt moeten 
worden bij recycling, waardoor een historische laag wordt 
toegevoegd, dit is punt drie. Het laatste interessante punt 
is de relatie tussen functie en vorm. In een nieuw gebouw 
moet met deze relatie heel anders omgegaan worden dan in 
een monument. 

Aldo Rossi 
Aldo Rossi (1931-1997) doet in zijn boek onderzoek naar de 
analyse van de stad, en beschouwd het geheel van de stad 
en zijn constructie als architectuur. Hij geeft veel aandacht 
en waarde van het veri eden van de stad, maar ook hecht hU 
veel waarde aan de geschiedenis van de idea Ie steden en 
stadsutopieen. Dit laatste is interessant omdat de utopieen 
een kUk op de maatschappij en de cultuur weergeven zonder 
te blijven steken in de gefixeerde historische stad. Het is dan 
vooral interessant in hoeverre deze invloed heeft gehad op 
de werkelijke stad. 
Het eerste punt uit het boek van Aldo Rossi dat besproken 
zal worden is dat architectuur volgens hem aan het begin van 
de beschaving staat. HU stelt dat architectuur heel belangrijk 
voor de samenleving is en haar leefomstandigheden 
door middel van architectuur verbetert. Ook esthetische 
intenties hebben altijd een rol gespeeld, men wilde niet 
aileen een verbeterde leefomgeving, men wilde ook een 

mooie en fijne leefomgeving waar men zijn creativiteit in 
kwijt kon. Architectuur is hiermee per definitie collectief. 
Deze collectiviteit drukt zich uit in monumenten. Deze 
monumenten noemt hij prima ire elementen (er zijn meer 
prima ire elementen, het monument is slechts een van hen). 
Rossi maakt onderscheidt tussen de primaire elementen 
in de stad en woongebieden. De laatste groep is zeer 
dynamisch en veranderlijk. Ze passen zich snel aan de 
culturele, functionele en economische veranderingen. De 
prima ire elementen echter zijn tijdloos en bieden houvast 
in de dynamische samenleving. Deze prima ire elementen 
ondersteunen hiermee ook het collectief geheugen van een 
stad. Een monument is een vast punt in het stedelijk weefsel 
wat ons heri!U1ert aan ons gezamenlijke verleden. Het 
bevindt zich al lang op deze plaats en de omgeving heeft 
zich uiteindelijk aangepast aan het monument, waardoor het 
een nog belangrijkere positie kreeg . 
Permanentie is een begrip wat veelvuldig wordt gebruikt in 
het boek. Toch betekent het niet wat het lijkt te betekenen, 
namelijk dat het voor altijd hetzelfde zal zijn. Rossi stelt dat 
permanentie niet hoeft te betekenen dat een vorm van een 
monument dezelfde moet zijn als die uit het verleden. 
De geschiedenis is voor Rossi heel belangrijk en de rol 
van monumenten is hierin overheersend. We moeten 
deze gebruiken in de structuur van de stad en we kunnen 

de geschiedenis van de stad en het collectieve geheugen 
hieraan aflezen. Ze zijn dus belangrijk voor het collectieve 
geheugen, maar ook voor houvast in ooze dynamische 
samenleving. 

Uit dit boek zijn weer een aantal punten interessant voor het 
verdere onderzoek. Ten eerste is de stelling dat architectuur 
aan het begin van de samenleving staat interessant, door 
de belangrijke rol die het toebedeelt krijgt. Ten tweede is 
de koppeling van het collectief geheugen aan monumenten 
interessant. Deze rol spelen monumenten voor de 
samenleving, het is het zichtbare en voelbare verleden van 
de stad en van het collectief. Daamaast geeft het monument 
in het stedelUk weefsel houvast voor de samenleving door 
zijn permanentie. 

Conciusie Monument en samenleving 
Zowel Rossi als Meurs hecht waarde aan de geschiedenis en 
laten zien dat het ook heel belangrijk is voor de samenleving. 
Een stad kan niet zonder veri eden. Meurs heeft het over 
de historische lagen van een stad die gerecycled moeten 
worden. Rossi spreekt over het collectief geheugen van 
een stad wat tot uitdrukking komt in monumenten en die 
houvast bieden in de dynamische stad. Oude architectuur 
heeft een specifieke meerwaarde ten opzichte van een 



nieuwe architectuur. Hoe speelt het tijdsaspect hierin een 
rol? Wat is die geschiedenis eigenlijk? Wat is tUd? 

2.2.2 Tijd 

Om een beter beeld te krijgen van wat het verleden nu 
eigenlijk betekent, is een onderzoek gedaan naar tijd . 
De centrale vraag is wat de betekenis is van tijd in bet 
algemeen en wat betekent dit tijdsaspect voor de waarde van 
monumenten op zich en in de samenleving. 

Nu 
Het kleinste onderdeel van het begrip tijd is het heden, het 
'nu'. Wat is het heden precies? Hoe lang duurt het 'nu'? Het 
is te kort om het te bezitten. Bet nu is nu alweer voorbij. We 
beschrijven tijd altijd in een tijdsduur, een jaar, een uur, een 
seconde. Tijd is dus uitgestrekt en heeft een bepaalde duur, 
maar het 'nu ' heeft geen duur en kan niet gemeten worden. 
Een ander kelUnerk van het 'nu' is dat het ononderbroken 
is. De 'nu's ' volgen elkaar steeds op. Wanneer we vanuit het 
heden naar het verleden kijken hebben we de mogelijkheid 
om over 'onbelangrijke' peri odes heen te kijken. Maar in het 
heden kunnen we geen moment overslaan, ook al zouden 
we dat zo nu en dan graag willen. Bijvoorbeeld wanneer we 
op een trein staan te wachten of de vij f minuten voor je mag 

beginnen met je presentatie. 
Het ' nu' is een schamierpunt tussen twee olUTIeetbaar lange 
zijden, het veri eden en de toekomst. Oat schamierpunt is zo 
klein dat je het niet kan meten. Bet 'nu' is een verbinding 
die mensen leggen tot aile gebeurtenissen. Wij kunnen 
aileen iets doen in het heden, zelfs wanneer we denken aan 
het veri eden (wat een herinnering in het heden van vroeger 
is) en de toekomst (wat een verwachting in bet he den van de 
komende tijd is). Bierdoor kan het nu te boven gaan van al 
het puur tijdeJijke. Wanneer we meegesleurd worden door 
een rivier hebben we de kracht om ons op te richten uit het 
water waardoor we meer kunnen zien dan aileen het water. 
We zien de rivier voor ons en achter ons stromen. Wanneer 
we deze mogelUkheid niet gehad zouden hebben, zouden 
we ons nooit bewust zUn geweest van tijd. 'Nu' is tijd, maar 
tegelijk meer dan aileen maar tijd. 
Er zijn veel mystici die het 'nu' ervaren als eeuwig. Ze 
willen zich onttrekken aan tijd. In de middeleeuwen noemde 
iemand de eeuwigheid een 'blijvend nu'. 

'Individuele tijd' 
De filosoofMartin Heidegger(1889-1976) publiceert in 1927 
zijn voomaamste werk, Sein und Zeit. In dit boek gaat hij in 
op ons 'zijn ' in de wereld en het daarmee samenhangende 
begrip tijd. Op de eerste plaats ziet Heidegger tijd als 

mogelUkheid om op aarde iets te doen of om iets te worden. 
De mens heeft tUd nodig om een bepaald doel te bereiken. 
We maken plannen, soms voor een dag, soms voor een heel 
leven, maar we hebben tijd nodig om daar daadwerkelUk 
te komen, tijd om te !eren, tijd om te maken en tijd om te 
werken. Tijdens onze tijd krijgen we mogelijkheden om 
onze plannen uit te werken. Het heeft meer betrekking op de 
toekomst dan op het verleden, maar ook het verleden heeft 
hierin een belangrijke rol. Een voorbeeld is dat ik later, in 
de toekomst, architect wil worden, daarom schrijf ik nu dit 
essay met woorden die ik heb geleerd in het veri eden . 

Heidegger licht zijn gedachte over tijd toe met het bespreken 
van de dood. Je leven is beg onnen tijdens je geboorte en 
zal eindigen tijdens je dood. Je zult ooit doodgaan, daarvan 
ben je je bewust. Iedereen gaat dood, al voordat het eerste 
familielid, kennis of bekende stierf was het duideJijk. Je 
leven duurt niet eeuwig. Intunief voelt ieder mens dit aan. 
Je leven heeft een begin, de geboorte, en een einde, de dood. 
Tijdens je leven heb je talloze mogelijkheden. Je zult keuzes 
moeten maken of je bepaalde dingen doet of niet doet, of 
je met bepaalde mensen een vriendschap aangaat of je er 
ruzie mee gaat maken. Je hebt de mogeJijkheid om iets te 
worden en om iets te doen . Maar uiteindelijk ga je dood . 
Daar eindigen je mogelijkheden om iets te doen in deze 



wereld. Doodgaan doe je aileen. Je hebt niets meer aan je 
relaties met medemensen. Je 'verenkelt' tUdens je dood. Op 
dat moment is 'jouw' tijd op. Hier worden de twee soorten 
tijd ziehtbaar, namelijk 'mUn tijd' en 'tijd'. 'TUd' gaat 
missehien eeuwig door, maar 'mUn tijd' stopt. De toekomst 
is gesloten. 
Dit betekent dat het bewustzijn van het doodgaan ons een 
bepaalde (tijds)druk oplegt om dingen te doen , zodat we iets 
bereiken in dit !even. Zonder deze druk zouden we tot niets 
in staat zijn en zouden we ook niets presteren . Omdat onze 
mogelijkheden op deze wereld eindigen en we ons daar van 
bewust zijn is de drijfveer groot om deze mogelijkheden 
te benutten en veel te doen. Ons tijdelijke verblijf op deze 
wereld is de belangrijkste voorwaarde voor ons handelen. 

Heidegger zegt dat de huidige toestand aileen belangrijk 
is, omdat we hierin mogelijk maken dat we later ons doe I 
bereiken. De toekomst lijkt voor Heidegger belangrijker te 
zijn dan het verleden, maar dit is niet zoo We werken altijd 
voor de toekomst, maar de kennis komt altijd uit het veri eden 
en we bouwen daar dus op voort. Het verleden, heden en 
de toekomst zijn allen even belangrijk volgens Heidegger, 
want ze hebben allen invloed op ons. In het heden doe je iets 
wat nodig is voor je plannen in de toekomst en voortkomt 
uit het verleden. Een mens kan zieh als een elastiek door 

heden, verleden en toekomst bewegen. Hierdoor worden 
deze verenigd in een mens . Het kan vooruitlopen op zijn 
dood, terug gaan naar de kindertUd en weer naar het heden. 

Heidegger ziet tijd dus als mogelijkheid om op aarde iets te 
doen. Doordat we ons bewust zijn van de dood en dus ons 
tijdelijk bestaan worden we gedreven om ook daadwerkelijk 
iets te doen . De gedrevenheid van de mens komt voort uit de 
tijdelijkheid van ons bestaan. 

Marcus Aurelius ( 121-180 ) hield zich heel zijn leven, 
ook tijdens zijn Keizerschap van het Romeinse rijk, bezig 
met de sto"icijnse filosofie. In deze stroming uit het late 
Hellenisme en het Romeinse rijk is het belangrijk dat men 
zieh loskoppelt van zijn omgeving. Oeluk moet je in jezelf 
vinden. Daarom moet je niet te veel waarde heehten aan 
de mensen om je heen, want deze zijn niet in jouw bezit. 
Deze kunnen je ook niet gelukkig maken. Het enige wat je 
eeht bezit zijn je gedaehtes. Je wordt pas volmaakt gelukkig 
wanneer je het goede doet, waardoor je geestelijk verrijkt. 
Hij hield een dagboek bij waar hij zijn gedaehtes tijdens 
veldslagen opsehreef. 
Aurelius ziet de tijd als iets wat je niet geheel kunt bezitten. 
Het verleden is weg, de toekomst is er nog niet en aileen 
het heden kun je bezitten. HU eoncludeert hieruit dat het 

niet uitmaakt hoe lang je leeft, omdat je altijd aileen het 
heden verliest. Heidegger eehter, gelooft dat je de tUd kunt 
overstijgen en meer kunt 'bezitten' dan aileen het heden , 
doordat je in het heden ook invloed kunt uitoefenen op de 
toekomst en het veri eden. 
Aurelius heeft het in zijn overpeinzingen, net als Heidegger, 
herhaaldelijk over tijdelUkheid. HU maakt ons duidelijk dat 
we elke seeonde van onze tijd moeten benutten om het goede 
te doen , want het kan ieder moment afgelopen zijn. Aurelius 
gelooft dat de Goden onze tijd al gemeten hebben en dat 
vast staat hoeveel tijd we hebben. In die tijd verwaehten de 
Ooden van ons dat we goed leven . Wanneer we niet goed 
met die tijd omgaan, is de tUd om goed te doen te kort, want 
we hebben de rest verkwist. Dus doe goed met elke seconde 
die je leeft, anders kom je tijd te kort. 

De voomaamste eonclusie die uit de gedaehten van 
bovenstaande fi losofen getrokken kan worden is dat 
tijdelijkheid eigenlijk belangrijker is dan het begrip 
tijd . Tijdelij kheid en ons bewustzijn daarvan laten ons 
daadwerkelijk iets doen in ons leven. 

Veranderingen 
Tijd is afhankelijk van het werkelijkheidsbeeld van 
een bepaald persoon. Sommige filosofen stellen dat 



de werkelijkheid uit feiten bestaat, andere dat het uit 
gebeurtenissen bestaat, maar Aristoteles (384-322 BC) is 
er van overtuigd dat de werkelijkheid uit dingen bestaat. 
Het perspectief van Aristoteles op de tijd is onlosmakelijk 
verbonden met zijn beeld van de werkelijkheid. Aristoteles 
zegt dat beweging en tijd hetzelfde is. Wanneer iets beweegt 
verloopt de tijd. Het heelal beweegt altijd, dus daarom 
verloopt de tijd ook altijd. Hij stelt dat een groot deel van 
de werkelijkheid, van de dingen dus, aan verandering 
onderhevig is. Hij was een goede waarnemer van natuurlijke 
en biologische processen en hij zag hoe een plant groeide, 
bloeide en afstierf. Hierdoor zag hij dat elk biologisch proces 
in verband staat met beweging en dus met de tijd. Deze twee 
begrippen zijn volgens Aristoteles en zijn vele volgelingen 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samenvattend stelt 
Aristoteles dat een deel van de werkelijkheid (= de dingen) 
aan verandering onderhevig is. Ondanks dat de definitie 
die hij na het vaststellen van de relatie van veranderingen 
met tijd geeft niet geheel uit zijn onderzoek voorkomt 
en dus eigenlijk nergens op gebaseerd is, heeft deze erg 
veel invloed gehad op het beeld van tijd na Aristoteles en 
eigenlijk nu nog. 

Aurelius was waarschijnlijk op de hoogte van de filosofie 
van Aristoteles. Hij dacht niet na over of het wei zo was, 

maar hield zich voomamelijk bezig met de vraag waarom 
we zo bang zijn voor veranderingen. Het maakt deel uit van 
een grote ontwikkeling die is uitgestippeld door de goden 
en vindt zijn uitwerking in de natuur en deze moeten we 
respecteren. Aurelius is van mening dat verandering een 
elementair basisbegrip is. We zijn er ons niet altijd bewust 
van en zien niet meer dat ons eten 'groei t' en onze woningen 
'ontstaan '. We moeten ons hier vaker bewust van zijn, zodat 
we niet blijven hangen in het verleden zonder dat dat waarde 
heeft. 
Aurelius bekijkt het begrip verandering los van zichzelf 
en concludeert dat veranderen bij het universum hoort. De 
natuur verandert altijd . Alles wat vanuit de natuur ontstaat, 
is per definitie goed, dus waarom zouden wij ons daar druk 
over maken. We moeten ons overgeven aan de wil van de 
natuur en dus aan deze veranderingen. Een mens is in deze 
tijdspanne een heel onbelangrijk wezentje. Aurelius leert 
ons in het boek dat een mens maar een stip is in vergelijking 
met de levensduur van het universum. Dit bewijst waarom 
we ons moeten overgeven aan de veranderingen. We zijn 
nietig en ons leven is zo kort. Het enige wat we moeten 
doen is als een redelijk mens in dienst van de gemeenschap 
leven. 

Verandering is, net als tijdelijkheid, een belangrijk begrip 

in het onderzoek naar tijd . Het is er constant en het heeft 
invloed op heel onze omgeving, want zo snel iets is ontstaan 
verandert het al weer onder invioed van de natuur of onder 
invloed van onze cultuur. 

Beeld van tijd 
Aristoteles heeft een heel grote invloed gehad op de 
geschiedenis van de filosofic. Nog steeds wanneer we tijd 
als een lijn beschouwen gebruiken we de anaiogie van 
Aristoteles. Hij zag tijd als een Iijn met een willekeurig 
gekozen punt als de grens tussen verleden en toekomst. Een 
beeld wat bij de opvatting van Aristoteles hoort is dat van 
een spoorlijn. Een belangrijke voorwaarde van het beeld 
van de rijdende trein op een spoorlijn (verleden, heden en 
toekomst) is dat het verleden en de toekomst respectievelijk 
nog of al be staat. We bewegen ons dus over een lijn die al 
vast ligt. 
De vraag is of de toekomst al be staat en of het veri eden nog 
bestaat. Ook dit beeld is onderhevig aan veranderingen en 
er zijn beelden toegevoegd of in twijfel getrokken. Je zou 
kunnen zeggen dat het verleden 'nu' al niet meer bestaat, er 
is daar geen lijn meer. En het 'nu' bestaat eigenlijk ook niet, 
want het is aileen een heel dunne scheiding tussen verleden 
en toekomst. Ook aan de andere kant bestaat geen lijn, want 
de toekomst bestaat nog niet. 



Aurelius vergelijkt tijd met een rivier, die alles met zich 
meesleurt. Deze vergelijking komt een aantal keer voor in 
zijn boek. Ook benadrukt hU enkele keren dat ons lev en niet 
meer is dan een stipje op de IUn van de tijd. HU redeneert 
zo dat een enkel leven op deze lijn niet zo waardevol is als 
wij wei eens denken. Hij zegt dat we in dienst staan van een 
veel groter geheeJ, namelijk de Natuur. 
In een andere overpeinzing zegt hU over tUd dat het er over 
honderd jaar hetzelfde uitziet als duizend jaar geJeden. Het 
is een opeenvolging van herhalingen en dus niets is nieuw. 
Uit deze overpeiozing IUkt het alsofhij tUd ziet als een cirkel 
met opeenvolgende gebeurtenissen die zich steeds herhaalt. 
Daarom maakt het niet uit of je die cirkel een keer doorloopt 
of honderd keer, deze is steeds hetzelfde. 
Een circulaire tUdsaanduiding is afgeleid uit de beweging 
van ons zonnestelseL Hier worden bepaaJde banen steeds 
herhaald. De aarde draait om zijn as, waardoor het dag
en nachtritme ontstaat, de aarde draait om de zon, wat 
de seizoenen doet ontstaan, de maan draait om de aarde 
waardoor het ritme van eb en vloed ontstaat. Hier is een 
steeds terugkerende beweging te zien. Later is ontdekt dat er 
nog veel meer beweging in het heelal is wat niet circulair is, 
maar een uitdijende beweging, waardoor het argument dat 
tijd als een cirkel kan worden opgevat verworpen wordt. 

Het circulaire tijdsbeeld dat Aurelius in dat citaat schetst 
staat loodrecht op de eerste overpeinzing, waarin hij stelt 
dat tijd als een rivier is die alles meeneemt in zijn stroming. 
Dit laatste beeld wordt echter een aantal keer herhaald in 
zijn overpeinzingen, en ook zijn tUdgenoten zien tijd als een 
stroom. Het is een lijn van opeenvolgende gebeurtenissen 
die samen de loop van de geschiedenis maken. Er wordt 
in het 'begin' een ontwikkeling in gang gezet die doorgaat 
tot het 'eind'. Dit 'begin' zou je kunnen zien als de oerknal 
of het ontstaan van de aarde en het 'eind' zou het einde 
van ons stcrrenstelsel betekenen. Daartusscn zouden aile 
gebeurtenissen een gevolg van de oerknal in het 'begin' zijn 
en die gebeurtenissen zullen de ondergang van de aarde tot 
gevolg hebben. Aurelius is er van overtuigd dat de goden 
een zicht hebben op deze IUn. Voor hen is bekend wat er in 
de toekomst gaat gebeuren. 
In een van zijn overpeiozingen geeft hij een interessante 
mening over het verleden. Hij ziet het verleden als zaad 
voor de toekomst. Het is een waardevol zaad wat we moeten 
gebruiken voor in de toekomst. 

Augustinus (354-430), durfde het als eerste aan om tijd los te 
koppelen van beweging. HU liet het beeld dat tUd een relatie 
had met de sterren en de hemellichamen vallen. Augustinus 
stelt dat tijd een uitbreiding of een uitbreidende beweging 

is van de ziel. Hij beweert dat we tijd meten in ooze ziel, 
door ons gebeurtenissen te herinneren en gebeurtenissen te 
verwachten. Ooze waameming of ervaring van tijd is anders 
dan de tijd die we meten. Tijd die we meten bestaat namelijk 
helemaal niet. Dit is aileen een hulpmiddel, een machine die 
we ooit aan de hand van de zonnestand hebben bedacht. Een 
dag kan heel lang duren als we iets saais aan het doen zijn, 
maar de volgende dag gaat heel snel voorbij. Augustinus 
zegt dus dat er een niet-metrische maatstaf is voor tUd en 
die zit in ons zelf. 'De ware tUd zit in ons zelj.' Hij meende 
dat tijd geen natuurwetenschappelijk verschijnsel is, maar 
een beleving. 

M. Merleau-Ponty (1908-1961) stelt dat al zijn er planetcn 
die rond de zon draaien en de aarde om zijn as, wanneer er 
geen mensen zijn is er geen tijd. TUd heeft dus geen relatie 
met beweging. PJaneten, zonnen en sterren zijn aileen 
een manier waarmee we het verloop van tijd waamemen. 
De mens wil alles ordenen, zijn stad, zijn beesten, zijn 
woning, zijn keukenkastjes. Je zou kunnen zeggen dat 
mensen (eventueel dieren, een bewustzijn) een ordening wil 
aanbrengen in de voortgang van de wereld. Dat is tUd. TUd 
is dus niet iets wat er is, maar wat wij maken, zodat we 
gebeurtenissen kunnen ordenen. 



Sir Arthur Eddington (1882-1944) zegt dat gebeurtenissen 
niet plaats vinden, maar dat ze al bestaan. Wij bewegen ons 
enkel en aileen naar ze toe. We kunnen tijd pas waamemen 
wafUleer er bepaalde activiteiten in de tijd plaats vinden. We 
kunnen tijd pas ' zien' wafUleer we kijken hoe een knop in een 
bloem verandert, een kind een volwassene wordt en de maan 
zich eerst maar voor een kwart laat zien en later helemaal. 
'Tijd' krijgt pas betekenis door bepaalde verbanden, door 
verge! ijkingen met andere referentiegrootheden. Anders 
gezegd : Gebeurtenissen bestaan ai, we bewegen ons er naar 
toe, een reeks talloze nu-punten. De tijd is een soort film, 
waarbij elk beeld een nu-moment is. Deze beeldjes bestaan 
allemaal ai, ook degene die wij nog niet hebben gezien. 
De toekomst is dus al aanwezig, maar deze zijn nog niet 
in de wereld geprojecteerd. Hier zien we hetzelfde beeld 
wat Aurelius liet zien, waar de Goden de tijd al gemeten 
hadden. 

Heidegger stelt dat geschiedenis mogelijk wordt gemaakt 
door de dood. Hij ziet de hi storie niet als zuiver kwantitatief 
en unifonn, zoals wetenschappers dat doen. In de historische 
tijd liggen kwalitatief afzonderlijke perioden besloten, 
waarvan de betekenis afhangt van meer dan hun in lengte 
gemeten jaren. 
Oswald Spengler (1880-1936) is een van de personen die het 

denken over de geschiedenis van Heidegger heeft be"invloed. 
Later werd een belangrijke theorie van de sociologie in zijn 
gedachtegoed gefundeerd. Spengler schreef onder andere 
'Der Untergang des Abendlandes' in 1918, waarin hij de 
ondergang van de Europese culturen bespreekt. Hij stelde 
het verleden voor als een reeks afzonderlijke, op zichzelf 
staande culturen. Net als een levend organisme ondergaat elk 
van deze culturen een proces van groei, rijpheid en verval. 
Hierdoor ontstaat een circulaire beweging in de historie, met 
groei van culturen, rijpheid en verval. TegeJijk met het verval 
van de ene cultuur groeit een andere cultuur tot een zeer 
belangrijke cultuur. Dit herhaalt zich steeds weer. Er vindt 
dus geen evolutie plaats in de culturen, maar een circulaire 
beweging in de geschiedenis . Wanneer men dit op deze 
manier bekijkt is er geen vooruitgang mogelijk in het verloop 
van tijd. Steeds weer moet een cultuur opnieuw beginnen 
met zijn ontwikkeling, steeds weer bereikt het zijn perfecte 
vonn en steeds weer wordt het daama weer afgebroken en 
begint er een nieuwe cultuur aan zijn weg. Nog een gevolg 
is dat aile denkwijze en waarden nooit algemeen als waar 
en universeel geldig kufUlen worden beschouwd, maar altijd 
cultuurafhankelijk is. Een voorbeeld wat hij bespreekt is 
dat zelfs de wiskunde cultureel bepaald is: de oude Griekse 
wiskunde is beduidend anders dan modeme wiskunde, en 
ze is daar niet aileen maar een onvolledig fragment van. 

Bestaan er waarheden die boven de geschiedenis verheven 
zijn? Heidegger zegt dat onze huidige situatie, waarin we 
de waarheden onderscheiden, in historische tradities is 
gedompeld. Want de geschiedenis is niet voorgoed voorbij; 
geschiedenis is wat wij zijn . 
Alles wat we nu denken is be"Lnvloed door de historische 
traditie. Wij kunnen hier niet los van denken. Dus wafUleer 
je de geschiedenis negeert, negeer je ook de invloed hiervan 
en ontken je dat het heden en veri eden met elkaar verbonden 
zijn. Vaak heb je zelf niet eens in de gaten hoezeer je 
verbonden bent met de cultuur waarin je leeft, waardoor 
je erin op lijkt te lossen. Wanneer je eenmaal bij jezelf 
terugkeert, zie je de continuHeit tussen het verleden en het 
heden. 
Heidegger verwerpt dat geschiedenis een rechte lijn is, een 
eindeloze opeenvolging van nu's, waarbij elk nu precies 
even lang duurt en evenveel invloed heeft op de toekomst. 
Hij beweert dat er uitbarstingen plaatsvinden waardoor de 
rechte lijn als het ware opgebroken wordt in verschillende 
stukken. De taak aan de tockomstig kunstenaar om deze 
weer op een of andere manier in elkaar te zetten. 

In het boek 'Een wolk van duister weten' wordt de visie op 
tijd besproken van Michel Foucault (1926-1984) . Foucault 
(en de auteur van het boek, Wim Nijenhuis , is het hier 



mee eens) zegt ook dat tijd niet gegrepen kan worden in 
een rechte lUn. Hij ziet de tijd als een lijn met een aantal 
breuken erin. Die breuken zijn de omslagpunten die de 
geschiedenis zodanig be'lnvloeden dat er een verandering 
in de samenleving plaats vindt. Er is dus een tUd vaar de 
breuk, waar langzaam een ontwikkeling plaats vindt die tot 
de breuk leidt. Wanneer dit ver genoeg ontwikkeld is zal 
er zich ineens een zo grote verandering voordoen dat er na 
deze breuk een andere kijk op de wereld ontstaat. Achteraf 
ziet de peri ode voor de breuk er heel anders uit dan wanneer 
je nog voor de breuk zou terugkijken. Dit komt omdatje dan 
weet waar de ontwikkelingen naar toe gingen. 

De filosoof Walter Benjamin (1892-1940) hield zich tijdens 
zijn leven ook bezig met geschiedenis. HU heeft een zeer 
beeldende vergelUking met het verloop van tijd. 

'A Klee painting named "Angelus Novus" shows an angel 
looking as though he is about to move away from something 
he is fix:edly contemplating. His eyes are staring, his mouth 
is open, his wings are spread. This is how one pictures the 
angel of history must look like. His face is turned towards 
the past. Where we perceive a chain of events, he sees 
one single catastrophe which keeps piling wreckage upon 
wreckage and hurls it in front of his feet ... 

The angel would like to stay, awaken the dead, and make 
whole what has been smashed. But a storm is blowing 
from Paradise; it has got caught in his wings with such 
violence that the angel can no longer close them. The storm 
irresistibly propels him into the future to which his back is 
turned, while the pile of debris before him grow skyward. 
This storm is what we call progress. ' 

Jacob Voorthuis heeft hier zUn eigen beelden aan toegevoegd. 
Hij benadrukt in zijn tekst dat het aantal variabelen, dat 
gebaseerd is op het verleden steeds groter wordt. Het 
wrakgoed, zoals Benjamin en Voorthuis het benoemen, is 
in steeds grotere bergen aanwezig. Het doel van de engel 
is om vanuit een bepaald perspectief orde te scheppen in 
deze wereld vol hopen wrakgoed, en dat wordt dus steeds 
moeilijker om hier een ordening in aan te brengen vanuit 
een bepaald perspectief. Voorthuis noemt de angstige blik in 
het schilderij een overspannen blik en hij hoopt dat de engel 
straks vervangen wordt door een nieuwe, frisse engel, die de 
vele variabelen in deze wereld overziet en er toch ordening 
aan kan brengen. 

Conclusie Tijd 
Al deze beelden van tijd hebben me be"invloed in mlJn 
meningsvonning. Ze hebben me na laten den ken over 



wat tijd nu precies is en op wat voor manieren je het !runt 
zien. Een aantal heeft me zodanig beYnvloed dat ze terug te 
lezen zijn in mijn conclusie en mijn beeld van tijd hebben 
gevormd. 
Na het onderzoek naar het begrip tijd is duidelijk geworden 
dat tijdelijkheid een belangrijker begrip is dan tijd. Tijd is 
er gewoon, maar het feit dat 'ooze tijd' beperkt is maakt 
tijdelijkheid belangrijk. Door het bewustzijn van de 
tijdelijkheid van het bestaan zijn mensen in staat werkelijk 
iets te doen in het leven. Wat de mens doet gebeurt in het 
heden, het onrneetbaar korte nu. Dat is het moment waarin 
kennis uit het veri eden gebruikt wordt voor toekomstige 
doelen. Door elementen uit het verleden te gebruiken, te 
herzien en te combineren leert men van eerder gemaakte 
misvattingen en fouten, waardoor de kennis steeds wordt 
uitgediept. We weten en kunnen steeds meer en willen 
daardoor nog meer weten en kunnen. Het resultaat hiervan 
is vooruitgang. 
De vooruitgang zet een voortdurende ontwikkeling in gang. 
Hierdoor blijft niets voor langere tijd hetzelfde en is er 
niets dat het eeuwige bestaan heeft in de wereld . Er zijn 
geen elementen op deze wereld die permanent hetzelfde 
blijven. Zoals de natuur al laat zien zorgt die ontwikkeling 
voor constante verandering, bloemen bloeien en verwelken 
vervolgens, dieren evolueren, culturen ontwikkelen zich 

door. Of deze vooruitgang ook altijd een positief feit is 
wordt wei eens betwijfeld, maar daar zaJ dit essay niet 
verder op in gaan. 
Een gevolg van de vooruitgang en uitdieping van kennis 
is, zoals Voorthuis benadrukte, dat de parameters van 
deze ontwikkeling steeds uitgebreider, ingewikkelder en 
onoverzichtelijker worden. Er is steeds meer verleden om uit 
te putten en er zijn steeds meer parameters die er toe doen. 
Hierdoor wordt de hoop zaad die we kunnen gebruiken in 
het heden voor de toekomst steeds groter (Aurelius) . 

Het beeld van tijd dat is ontstaan na dit onderzoek is 
een constante, langzame, voortstuwende beweging, de 
ontwikkeling die hierboven is beschreven. Maar zoals 
Heidegger en Foucault al beweerden, levert die beweging 
spanningen op. Deze spanningen zorgen zo nu en dan voor 
een versnelling in de beweging, zowel op grote als op 
kleine schaal. Oit beeld kan het beste vergeleken worden 
met de aardkorst. Deze is constant in beweging, verplaatst 
zich continuo Maar het verplaatst niet allemaal in dezelfde 
richting en er schuiven elementen over elkaar heen, langs 
elkaar heen en van elkaar af. Hier ontstaan de spanningen, 
die naar verloop van tijd steeds hoger oplopen. Uiteindelijk 
worden de spanningen gelost, in dit voorbeeld met een 
aardbeving of een vulkaanuitbarsting. Oit heeft vaak grote 

gevolgen voor het landschap, er ontstaan scheuren in de 
aardkorst of de gehele omgeving wordt bedekt met een laag 
lava en as. Het heeft vaak een vemietigende kracht. Voor 
de korte termijn is het vemietigend, huizen zijn verwoest, 
bossen verbrand en mensen gestorven. Toch zijn er ook 
positieve elementen, vooral op de lange termijn. De met lava 
bedekte grond wordt vruchtbaar en er ontstaat na verloop 
van tijd een goed te verbouwen grond. 
Wanneer we dit terug brengen naar het begrip tijd betekent 
dit dat de beweging zo nu en dan onderbroken wordt door 
een schok, een explosie, of zoals Foucault het noemt, 
een breuk in de lijn van tijd . Wanneer er zo 'n breuk heeft 
plaatsgevonden is het haast niet meer mogelijk om te zien 
hoe het voor die tijd was, is niet meer te begrijpen waarom 
zo'n beslissing is gemaakt en waarom men toen dieopvatting 
had. 

Tijd is een constante langzame voortstuwende beweging 
onderbroken door schokken, explosies of breuken, 
veroorzaakt door de spanningen die in de constante 
beweging zijn opgebouwd. 

2.2.3 Conclusie Monument, samenleving en tijd 

Waarom zouden wi) bang zijn voor verandering? Zonder 



verandering kan immers niets tot bestaan komen. Wat 
is de natuur van het universum dierbaarder en wat staat 
haar nader? Kunt gij een warm bad nemen zonder dat de 
brandstoJ een verandering ondergaat ? Kunt ge u voeden 
als het voedsel niet wordt omgezet? In welke levensbehoejte 
kan eigenlijk worden voorzien zonder dat daarvoor een 
verandering nodig is ? Ziet ge dan niet in dat dit ook voor 
uzelj geldt, evenals het noodzakelijk is voor de natllllr van 
het universum? (Boek 7, nr. 18, biz. 92) Marcus Aurelius, 
Overpeinzingen 

Mensen zijn bang voor veranderingen. Mensen zijn bang 
voor de toekomst en voor onzekerheden die de toekomst 
met zich mee brengt. Zonder dat we er al te veel invloed op 
hebben komt de toekomst er aan. Om al die onzekerheden 
te kunnen trotseren gaan we op zoek naar zekerheden in het 
leven. We zoeken naar elementen die eeuwig bewaard lijken 
te blijven, die zekerheid bieden en die mens en onderling 
aan elkaar verbinden. Voorbeelden van elementen die niet 
lijken te veranderen is de natuur, de oeroude bergen en 
religie, maar ook gebouwen hebben deze functie, en dan in 
het bijzonder monumenten. Een monument wordt als veilig 
ervaren in de steeds veranderende en complexere wereld 
en dus als prettig. Een monument heeft vaak een lange en 
indrukwekkende geschiedenis, die ons de zekerheid biedt om 

ergens trots op te kunnen zij n. Zoals in de eerste paragraaf is 
besproken schreef Aldo Rossi in zijn boek al over de functie 
van monumenten, ze zorgen voor houvast in de stad en in het 
snel ontwikkelende stedelijk weefsel. Monumenten geven 
daamaast de stad een collectief geheugen wat de inwoners 
van de stad met elkaar verbindt. Ze zorgen voor herkenning, 
zowel voor de fysieke plek in de stad, in de huidige tijd, als 
voor de plaats die het monument in het verleden heeft gehad 
en waar de stadsbewoner zijn identiteit aan verleend. Rossi 
zegt dat monumenten de permanente elementen in de stad 
zijn. Permanent lijkt eeuwig te betekenen, maar ook Rossi 
gebruikt het begrip relatief. Permanentie staat niet gelijk 
aan de eeuwigheid, maar aan een langzamere ontwikkeling 
dan de dynamiscbe samenleving met zijn razend snelle 
ontwikkelingen . Je zou kunnen stell en dat monumenten met 
betrekking tot tijd de langzaam voortstuwende bewegingen 
kunnen weerspiegelen die in het vorige hoofdstuk zijn 
besproken. 
Dus hoe we ook zoeken naar de constante zekerheden, we 
zullen het nooit vinden. Niets heeft de eeuwigheid en zeker 
geen gebouwen. Ook monumenten en de opvattingen over 
deze monumenten veranderen en moe ten dat ook doen. 
Zowel de fysieke waarde als de waarde die monumenten 
toebedeeld krijgen zijn onderhevig aan de ontwikkelingen 
van de tijd . Ten eerste is daar het bouwkundig verval, het 

hout gaat rotten, de verf verweerd, de constructie bezwijkt 
en de zure regen laten ornamenten verdwijnen. Daamaast 
zijn opvattingen niet eeuwig geldend, maar cultuurgevoelig, 
zoals Sprengler en Heidegger beweren. Je hoeft maar in je 
fotoalbum te kijken en je snapt niet hoe je dat kapsel ooit 
mooi hebt kunnen vinden. Zo is het ook met monumenten. 
Door het verloop van tijd kan een monument een andere 
betekenis krijgen. Op het moment dat de eerste modeme 
gebouwen plaats vonden in de stad werd dat door de meeste 
mensen niet gewaardeerd. Bijvoorbeeld het Rietve1d
Schroder huis van Gerrit Rietveld, toen werd het ronduit 
lelijk genoemd, nu is het een drukbezocht monument, 
omdat het de tijdsgeest van de vooruitstrevende groep goed 
weergeeft. In het algemeen vinden we op dit moment het 
verleden en zijn monumenten belangrijk, maar er zijn tijden 
geweest dat men aIleen vooruit wilde kijken en er zo hele 
steden zijn gesloopt. 

Op dit punt op de tijdslijn zijn monumenten belangrijk in 
onze cultuur. Hoe zouden we dan om moe ten gaan met 
monumenten als het niet mogelijk is om ze eeuwig te 
behouden of te bevriezen? Kunnen monumenten dan het 
houvast bieden wat we nodig hebben? 

Zie hoe alles voortdurend uit verandering ontstaat en 



gewen u aan de gedachte dat de natuur van aile dingen 
niets zo gaarne doet als de bestaande dingen te veranderen 
en nieuwe variaties op hetzelJde thema te maken. Want al 
wat bestaat is in zekere zin het zaad van hetgeen eruit zal 
voortkomen. Maar in uw ogen is zaad aileen datgene wat in 
de aarde of in de moederschoot terechtkomt; En dat is een 
zienswijze die van volstrekte onwetendheid getuigt. (Boek 4, 
nr. 36, biz. 50) Marcus Aurelius, Overpeinzingen. 

Er zijn twee personen die in het onderzoek naar tijd een 
duidelijke waarde toekennen aan het verleden. Jacob 
Voorthuis heeft het in zijn tekst over het schilderij van K.lee 
over het verleden als hopen wrakgoed. Deze zijn op zich 
waardeloos, maar wanneer het opnieuw gebruikt wordt kan 
het weer waardevol worden. Aurelius noemt het verleden 
in het bovenstaande citaat het zaad. Zaad is op dit moment 
nog niets waard, maar het zal uitkomen, groeien en bloeien 
en opnieuw zaden laten groeien. Daaruit blijkt dat er veel 
potentie in het verleden zit. Het zaad moet in het heden tot 
bloei komen voor het toekomstig gebruik . Beide zeggen dat 
het verleden op zich niet waardevol is, maar wanneer het 
verleden wordt doorontwikkeld, verbeterd en veranderingen 
worden toegelaten is het waardevol in de toekomst. 
Monumenten zijn relatiefpermanente elementen. Ze zijn de 
erfenis van het verleden en biedt ons houvast in de stad. 

Toch verliezen ook monwnenten op den duur hun waarde. 
Daar zijn verschillende oorzaken voor, zoals de minder 
belangrijk wordende functie, de veranderende omgeving of 
de tijdsgeest. Door monumenten ook als zaad te beschouwen, 
dus op zich waardeloos, laatje de nodige ontwikkeling toe. 
Natuurlijk heeft een monument relatief veel potentiele 
waarde, maar dit moet herontdekt en ontdaan worden van 
de waardeloosheid. 
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2.3.1 Inleiding 

Wat van beJang voor de locatie waren de monumentale 
waarde, de mogelijkheid voor herbestemming en de 
hoeveelheid beschikbare informatie. De Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg heeft een aantal van zijn objecten 
geselecteerd voor dit project. Er was in eerste instantie keuze 
uit vijf verschillende hoofdgroepen, namelijk naoorlogse 
woonwijk (Watergraafsmeer, Frankendael) te Amsterdam, 
het NDSM-terrein in het havengebied van Amsterdam, de 
oude vestingwerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
Pale is Soestdijk te Soest en als laatste ecn aantal oude 
kloosters en kerken. 
Al snel werd vanuit persoortlijke interesse dieper ingegaan 
op de kloosters en kerken en is er onderzoek gedaan naar 
de specifieke locaties bij de RDMZ te Zeist. Ten eerste is 
kloosterdorp Steyl geselecteerd, een groot complex met 
verschillende kloosters en werkplaatsen nabij Venlo aan 
de Maas. Dit dorp is een intemationaal begrip en voor 
een deel nog in gebruik. Daamaast is de Trappistenabdij 
Koningshoeve te Berkel-Enschot bekeken. Ais derde is 
het Voolmalig Groot Seminarie Haarendael te Haaren 
onderzocht. Dit laatste complex bood na een kort onderzoek 

de beste mogelijkheden om tot de doelstelling te komen. 
In dit hoofdstuk zal de locatie besproken worden. Dit zal 
gebeuren aan de hand van twee onderzoeken, namelijk 
het onderzoek naar de ontwerpuitgangspunten van de 
gebouwen en een analyse van het terrein en de gebouwen. 
De onderzoeken zullen ingeleid worden door een korte 
samenvatting van de geschiedenis van het complex. 
Het zal afgesloten worden met een samenvatting van de 
belangrijkste aspecten van de uitgangspunten, de gebouwen 
en het terre in. 

2.3.2 Korte geschiedenis Groot Seminarie Haarendael te 
Haaren 

Ik zal kort ingaan op de geschiedenis, voor een uitgebreide 
versie wil ik verwijzen naar de Cultuurhistorische 
Verkenning Voormalig Groot Seminarie Haarendael te 
Haaren, RDMZ, april 2002. De eerste functie en tegelijk 
de functie waar het gebouw voor ontworpen is, heeft een 
zeer lange geschiedenis en is verbonden met het Rooms 
Katholieke geloof. Een seminarie is een opleidingsinstituut, 
meestal in de vorm van een intemaat, voor priesters. Het doel 
van het seminarie is om de studenten voor te bereiden op de 
pastorale taak als priester en opvoeding tot 'de vereischte 
priesterlijke deugd en onthechting'. Het bouwproces verliep 



van ongeveer 1834 tot 1840. Jacob Cuyten maakte de eerste 
tekeningen voor het ontwerp van een nieuw te bouwen 
seminarie. Architect Van Essen uit Oisterwijk werkte de 
tekeningen uit. Het werd gebouwd in eigen beheer. De 
bouwperiode heeft vee I problemen gekend, waardoor het 
proces meerdere malen vertraging op liep en zelfs een 
periode is stilgelegd. Uiteindelijk betrokken de professoren 
en de studenten in 1839 het gebouw en toen de kerk in 1840 
gereed was werd het gebouw offici eel ingewijd en geopend. 
Een eeuw later, 1938-1939, werd de kapel vervangen door 
een nieuwe, grotere kapel, naar ontwerp van Granpre 
Moliere, voorvechter van de Delftse School. 
Het gebouw heeft als seminarie gefunctioneerd tot in de 
2" Wereldoorlog de priesters eruit moesten en het werd 
gebruikt als krijgsgevangenis. 
Na de oorlog pakte het Groot Seminarie de draad weer op 
om nog vijftien jaar onderwijs te verlenen. In 1965 werd 
besloten tot sluiting van het complex. In die tijd is de 
maatschappij veranderd, waardoor er steeds minder mensen 
religie prioriteit gaven in hun leven. Het gebouw werd 
dankbaar overgenomen door een instelling voor geestelijk 
en lichamelijk gehandicapten. In het voorwoord van het 
boek 'De Architectuur van het psychiatrisch ziekenhuis' 
citeert Noor Mens A.P.J. Hoppener die het psychiatrisch 
ziekenhuis als voigt beschrijft: 

'Je reed er wei eens langs: een complex van vrij grote 
gebouwen met in het midden een kerk of een toneelzaal, 
ergens ver weg van de bewoonde wereld, omringd door een 
parkachtig landschap of een bos. ' 

Je kunt Haarendael niet beter beschrijven. Ook Haarendael 
heeft grote gebouwen, een kapel, ligt ver van de bewoonde 
wereld en is omringt door een parkachtig terrein. Hieruit 
blijkt dat het gebouw typologisch heel goed aansloot bij de 
opvattingen over hoe een psychiatrische inrichting enkele 
decennia geleden er uit moest zien. Een ander aspect wat uit 
het boek naar voren komt is de be langrij ke ro I die archi tecten 
spelen bij de vertaling van de cultuur naar de psychiatrie. Dit 
is te zien aan de vele verschillende gebouwen die aansluiten 
bij de bij die periode behorende psychische theorieen. Deze 
theorieen zijn vaak te herkennen aan de typen gebouwen. 
Er is een constante wisselwerking tussen functie en 
express ie, programma en stijl, logistieke organisatie en 
architectonische afwerking. Medici en techneuten kwamen 
met een programma, waama de architecten zich bezig 
gingen houden met de vertaling naar een uitvoerbaar plan 
met bijpassende architectonische waarde. 
Lang is het 'wegstoppen' van gehandicapten om 
verschillende redenen een trend geweest. Toen er eindelijk 

met respect omgegaan werd met geestelijk gehandicapten 
werden ze uit de stad gehaald, ten eerste omdat de stad te 
vol werd en er geen plaats meer voor ze was, ten tweede 
omdat er geloofd werd dat schone lucht en aanraking met 
de natuur een helende werking zou hebben. Daama werd 
een theorie ontwikkeld waarbij geloofd werd dat wanneer 
de geesteszieken een ordelijk bestaan leidden met veel 
lichamelijke arbeid er kans op genezing bestond. De schaal 
van de gebouwen werden in de loop van de eeuwen steeds 
kleiner en de opzet begon steeds meer te lijken op een klein 
dorp, met winkels en parken. De bewoners woonden in 
kleine groepen met een soort vader en/of moeder waar ze 
respect voor hadden. De maatschappij werd steeds beter 
nagebootst, maar nog veilig buiten de maatschappij. 
Deze ontwikkeling is duidelijk in de ontwikkeling van de 
gehandicaptenzorg te Haarendael te zien . In 1967 werden 
de woongroepen in het grote gebouw geplaatst. In de jaren 
tachtig yond men dit toch te grootschalig en bouwde men 
kleinschalige paviljoens op het terrein en plaatste men andere 
voorzienende functies in het gebouw. Langzaam werden er 
functies als kinderboerderij, cafe en winkel toegevoegd. Het 
werd een maatschappij op zich. 
Tegenwoordig gaat men een stapje verder: de huidige trend 
is om gehandicapten terug te plaatsen in de maatschappij, 
zodat ze er daadwerkelijk deel van uit maken. Dit doen ze 



vrij letterlijk, door kleinschalige woongroepen in steden 
en dorpen te plaatsen, waar de bewoners dus ook hun 
boodschappen gaan doen (voor zover ze dat zelf kunnen) 
en mee doen met maatschappelijke gebeurterussen . Dit is de 
reden waarom Stichting Cello Haarendael verlaat. 

Gebouw 
Waarom is dit gebouw een monument? Het gebouw met 
zijn terre in hecft een aantal waardevolle aspecten die ik 
hieronder kort uiteenzet. Ten eerste is de geslotenheid en 
de autonomie van het terrein heel belangrijk. Het terrein 
staat op zichzelf, mede omdat het is omsloten door dichte 
begroeiing en wallen. Wanneer je uitzoomt op het terrein 
is te zien dat het een onderdeel is van een structuur van 
parkachtige groene gebieden tussen de stedelijke gebieden 
van 's Hertogenbosch, Tilburg en Boxtel. Verder zijn de 
zeldzaamheidwaarden belangrijk. Omdat er maar enkele 
gebouwen als Seminarie zijn ontworpen en gebouwd is deze 
heel bijzonder. Ook het feit dat er hoogstwaarschijnlijk geen 
seminarie meer gebouwd zal worden maakt deze waardevol. 
Daamaast speelt de aanwezigheid van de Duitsers ook een 
rol in de zeldzaamheidswaarden en ook dit aspect leeft 
door in het gebouw. Tot slot is het gebouw belangrijk in de 
geschiedenis van het Rooms Katholieke geloof. 
De architectuur historische waarde heeft vooral te maken 

met de samenhang tussen de verschillende gebouwen en 
u i tbreid ingen. Het iseen gehee 1geworden. Hetoorsp ronkel ij ke 
seminarie is gebouwd in de neo-classicistische-stijl. Dit is 
te zien aan zijn syrrunetrie (U-vorrn van het bouwvolume), 
de regelmatig ingedeelde gevels, elementen als het fronton 
boven de entree en de toepassing van de zogeheten 
empirevensters. De meeste uitbreidingen zijn in dezelfde 
stijl gebouwd als de oorspronkelijke architectuur. De kapel 
van Granpre Moliere is het enige grote element wat afwijkt 
in de structuur, maar door zijn eigen kwaliteit wordt het een 
eigen plek binnen de compositie. Deze kapel is geYnspireerd 
door de Delftse School, wat te zien is aan het nadrukkelijke 
en massieve gebruik van schoon metselwerk. De kapel 
is gebaseerd op stij len uit het verleden, voornamelijk de 
Romaanse bouwkunst. Hier zal ik later verder op ingaan. 
Ook de paviljoens zijn in een heel andere architectuur 
opgetrokken, maar omdat deze op een grote afstand is 
geplaatst is dit niet storend in het geheel. In het interieur 
zijn een aantal die nog een grote waarde hebben, zoals de 
trappenhuizen en het ioterieur van de kapel. 

2.3.3. De gebouwen en bun ontwerpers 

De oorspronkelijke functie van het gebouw, een Groot 
Seminarie, wat ook de functie is waar de vorrngeving op 

gebaseerd is, is uit het gebouw verdwenen. Het gebouw is 
als seminarie waardeloos geworden. Een dergelijk zelfde 
soort waardeloosheid heeft de kapel, waar gebeden werd 
tot God door de seminariestudenten, docenten en andere 
bewoners van het terrein. Sinds het seminarie uit het 
gebouw is vertrokken werd het nog wei gebruikt, maar 
steeds meer als ontmoetingsruimte vOOr grote groepen, 
herdenkingsdiensten en andere evenementen. Ook de 
laatste functie, een woonzorginstelling voor geestelijk en 
lichamelijk gehandicapten, van het gebouw is 'uit de tijd' 
en ook dit past volgens de huidige maatschappelijke nOlmen 
niet meer in dit gebouw. Deze bewoners horen niet meer 
gezamenlijk buiten de maatschappij geplaatst te worden, 
maar worden kJeinschalig terug geplaatst in de maatschappij. 
Na de verbouwingen was het gebouw zo goed mogelijk 
afgestemd op hun behoeften, dit is nu ook waardeloos. 
Wat overblijft, zijn de gebouwen; het hoofdgebouw 
gebouwd voor het laten functioneren van een seminarie; de 
kapel gebouwd om dicht bij God te zijn, een huis van en 
voor God; het geheel later verbouwt v~~r de behoeften van 
geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Wat betekent dit? 
Is het gebouw nu geheel waardeloos nu de oorspronkelijke 
functies eruit verdwenen zijn en zelfs geheel verdwenen 
zijn uit de maatschappij? 
De bovenstaande functies laten zien dat de plattegrond en 



het gebouw zelf meerdere functies aan kunnen. De functie 
verandert, maar de plattegrond is blijven bestaan. Het 
gebouw is zo sterk dat het verschillende functies aan kan. In 
de huidige tijd is dat anders . Een winkelcentrum ziet er na 
twintig jaar al zo slecht uit, dat het eigenlijk afgebroken zou 
moeten worden. De staat van het gebouw is zo slecht, dat 
er niet eens over een andere functie nagedacht kan worden. 
De evolutie van gebouwen laat in de huidige tijd een kortere 
levensduur zien, niet aileen van de functie, maar van het 
hele bouwwerk. 
De geschiedenis van het gebouw laat zien dat het gebouw niet 
waardeloos hoeft te zijn en het gebouw qua functie flexibel 
is. Het Iijkt waardeloos voor de huidige maatschappij, omdat 
het lijkt dat de bestaansredenen van het gebouw weggevallen 
zijn. Maar wanneer het gebouw, ofwel de hopen wrakgoed, 
doorzocht wordt, zijn er nieuwe waardevolle elementen 
in te ontdekken die we kunnen gebruiken of die we zelfs 
nodig hebben in de toekomst. Wanneer deze elementen 
zijn gevonden en in verband zijn gebracht met het verleden 
kan er nagedacht worden over hoe de nieuwe bestemming 
vormgegeven kan worden. 

Het hoofdgebouw 
Laten we eerst hethoofdgebouw bekijken. Het gebouw kwam 
tot stand ten gevolge van een religieuze ontwikkeling, die 

stelde dat ieder bisdom over een eigen onderwijsinstelling 
moest beschikken. In een Groot Seminarie werden de 
studenten in zes jaar opgeleid tot priester, met de daarbij 
horende lessen in de theologie en filosofie . Het bisdom 
van's Hertogenbosch heeft vanaf 1571 meerdere keren 
een seminarie opgestart en weer stopgezet. Door de 
oorlog met Spanje en de religieuze onrust in Nederland 
waren het verwarrende tijden bij de Katholieke Kerk. Het 
onderwijs yond tijdens de 16< en 17< eeuw pJaats in het Sint 
Gregoriushuis in's Hertogenbosch. Na lange tijd elders 
(vaak in Belgie) hun opleiding te hebben moeten volgen 
kwam daar laat in de 18" eeuw een eind aan en keerde een 
groot seminarie terug in's Hertogenbosch. In 1789 stichtte 
Anthonius van Gils in enkele huurpanden aan de Oude 
Dieze een groot seminarie. AI gauw werden deze panden 
te klein en moest men uitwijken naar een groter gebouw. 
Men kocht kasteel Nieuw Herlaer te Sint Michielsgestel 
waar men zich tijdelijk vestigde en daar begon men al snel 
p lannen te maken voor een geheel nieuw en passend gebouw 
te Haaren. 
Daamaast werd ook het priesteronderwijs zelf verder 
ontwikkeld en veranderd . Vicaris Antonius van Alphen, 
Anthonius van Gils en Caspar Moser stonden aan de basis 
van deze nieuwe opleiding. Waar de school eerst midden 
in de stad stond verpJaatste men dat nu naar het platte land. 

Dit bracht de kans met zich mee om zich volledig af te 
sluiten van de maatschappij en zich te concentreren op een 
kloosterlijke levenswijze, wat de oprichters nodig achtte 
voor hun studenten. 
Jacob Cuyten, lid van het bestuur van het Groot Seminarie, 
maakte de eerste tekeningen, een plattegrond en een 
gevelaanzicht, voor een nieuw Groot Seminarie te Haaren. 
Over het ontwerp zegt hij: 

'De eerste eisch voor een Seminariegebouw was de 
doelmatigheid voor de orde, tugt en bezigheden, welke 
hier moeten verrigt en onderhouden worden, dat aile 
bouwkundige fraayheden desnoods hiervoor moesten 
onderdoen en dat geen architecten in staat waren hierover 
te oordelen, maar aileen de rectores en mannen, die lange 
ondervinding hadden van Seminariebestuur. ' 

Hij had zich voor zijn ontwerp laten inspireren door andere 
Rooms Katholieke bouwwerken en specifiek door het 
seminarie in Mechelen. Dit leidde tot een symrnetrische 
opzet, een ordelijke verdeling van de gevel door middel 
van empire vensters, een gesloten binnenplein en zo weinig 
mogelijk omamenten die er enkel voor zouden zorgen dat 
de studenten afgeleid werden van het oorspronkelijke doe!. 
Wat betreft de stijl past het gebouw in de lijn van het 



neoclassicisme. Het classicisme heeft een lange geschiedenis 
die terug voert tot de oudheid, waarin de Griekse en Romeinse 
culturen floreerden. Toen de Romeinse bouwwerken, nadat 
men ze in de middeleeuwen links had laten liggen, in de 
Renaissance werden herontdekt, werden ze geYdealiseerd 
en veelvuldig als inspiratiebron gebruikt. De boeken 
van Vitruvius, een Romein die leefde rond het begin van 
ooze jaartelling, werden veelvuldig gelezen, toegepast en 
gebruikt als lesmateriaal. Het neoclassicisme borduurt voort 
op deze vormgeving, maar er zijn een aantal uitgangspunten 
gewijzigd. 

Durand 
Wanneer we de oorsprong van het gebouw willen 
onderzoeken, kunnen we niet voorbijgaan aan de man 
die grote invloed heeft gehad op de manier waarop het 
neoclassicisme zich ontwikkelde, namelijk IN.L. Durand 
(1760-1834). 
Hij werd geboren to en er een grote ontwikkeling plaats 
yond in de architectuur. Je zou kunnen zeggen dat Durand 
leefde toen er een breuk in de Iijn van de tijd kwam, onder 
andere door zijn theorie. Na lange tijd beInvloed te zijn 
geweest door Vitruvius en zijn boeken te hebben nagevolgd, 
kwamen er twijfels of deze manier van ontwerpen nu nog 
wei toegepast kon worden in de moderne tijd, Er werden 

foutieve stellingen ontdekt in de boeken. Deze ontdekkingen 
konden plaatsvinden, doordat reizen naar Rome makkelijker 
georganiseerd konden worden en men de gebouwen met 
eigen ogen konden gaan bekijken. Daarnaast waren de 
ordes te ver doorgevoerd, waardoor het een soort dogma's 
geworden waren. Ook op constructief gebied ging men op 
zoek naar innovatieve concepten, waarin geexperimenteerd 
kon worden met de nieuwe materialen en iozichten in 
krachtenoverdracht. Als laatste punt van kritiek werd de 
puurheid van de zo lang vereerde Romeinse bouwwerken 
ter discussie gesteld. Materialen en constructies werden 
daar niet 'eerlijk' toegepast, onder het marmer zat werkelijk 
baksteen en halfzuilen waren niet constructief bedoeld, 
maar als ornament voor de gevel. De Griekse bouwkunst 
werd echter als zuiver en puur beschouwd en kwam steeds 
meer op de voorgrond te staan. 

Een volgende ontwikkeling van die tijd was dat de 
ingenieurs steeds meer invloed kregen, waardoor 
architecten en architectuur buiten spel kwamen te staan. Er 
ontstond een sterke scheiding tussen twee Franse scholen, 
Ecole des Beaux-Arts en Ecole Poly technique. Waar de 
opleiding voor architecten, Ecole des Beaux-Arts, een zeer 
staITe opvatting over architectuur had en aileen kerken 
en overheidsgebouwen als architectuur zag, had de Ecole 



Poly technique, een opleiding voor ingenieurs, een veel 
opener houding en werden ook utilitaire gebouwen gerekend 
tot architectuur. Wat Durand als theoreticus en architect 
deed, was dat hij zich nestelde op de Ecole Poly technique, 
zodat hij architectonische invloeden kon uitoefenen op de 
toekomstige bouwers en het gat kon overbruggen tussen 
architect en ingenieur. Omdat er weinig tijd binnen de 
opleiding voor architectonische vormgeving was, moest hij 
zijn lessen efficient opzetten. Dit deed hij door middel van 
het boek Precis des le~ons d' architecture donnees a l'Ecole 
Royale Poly technique, waarin hij de architectuur methodisch 
benaderde. Hij formuleerde in zijn boek verschillende typen 
gebouwen. Deze typen waren afhankelijk van hun functie. 
De vormgeving die nodig was voor het type gebouw hing 
daardoor af van de functie . Voor het ontwerpen beschreef 
hij strakke regels en een strak orthogonaal grid (zijn 
studenten tekende altijd op ruitjespapier), waar aan de hand 
ontworpen kon worden. Hij tekende zelfs een tekening met 
de titel "Marche a suivre dans la composition d'un projet 
quelconque." (Te volgen stappen voor een compositie van 
ieder ontwerp). 
Durand brak hiermee voorgoed met het Vitruvianisme en liet 
daarmee schoonheid als norm vallen. Hij zette nuttigheid en 
economie op de voorgrond ten koste van die schoonheid. 
Ook brak hij met de denkbeelden die Laugier besproken had 

in zijn theorie, dat een boom met zijn takken het archetype 
vormde voor de kolom, de architraaf en het timpaan en het 
geheel voortvloeide uit de natuur. Durand zag een kolom als 
een kolom en een dak als een dak, en niets anders. Hieruit 
blijkt dat hij niet vanuit de gescbiedenis dacht en die links 
liet liggen. Hij dacht niet meer in beelden, maar ging uit van 
onderscheid en classificatie, van type en functie. 

De diepgang en de achterliggende gedachte van waaruit 
het classicisme is ontstaan verdween, maar de elementen 
en de karakters van de gebouwen werden wei nog steeds 
gebruikt. Hierdoor vlakte de stijl uit. Door zijn systeem 
toe te passen konden constructieve en progranunatische 
problemen makkelijk worden opgelost. De architectuur 
werd gereduceerd tot het juist toepassen van de vijf orden. 
Durand schreef door middel van enkele tekeningen voor, 
welke orde toegepast moest worden om de decoratie van de 
gevel en de ruimtes binnenin in harmonie te brengen met het 
karakter van de constructie en daardoor ook met het karakter 
van de daarmee samenhangende functie . 
Na het grote succes van het boek van Durand zijn er heftige 
discussies uitgebroken. Wat was de rol van de architect 
in de modeme tijd? De Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst zei hierover: 

"De loepassing van de vijf orden, zoals aangegeven door 
Durand, Vignola en Brade kon niel anders dan leiden lot 
een zinloos tempelfrontjes plakken en geacht de vorm of de 
functie van het gebouw daarachler. Schoonheid werd aileen 
bereikt door 'eene vokomene overeenstemming van den 
vorm mel den strekking. " 

Buchler was een leider van een tegenbeweging van Durand. 
Zijn belangrijkste argumenten waren de misvatting dat 
esthetica en geschiedenis geen rol zouden speJen in goede 
architectuur. Schoonheid kon niet ulliverseel zijn en kon 
niet in een systeem worden gevat. Dit omdat schoonheid 
samenhangt met de plaatselijke cultuur, klimaat, traditie 
en de beschikbare middelen, de manier van leven, werken 
en geloven. Hieruit blijkt dat opvattingen over schoonheid 
veranderen, want de bovenstaande aspecten veranderen ook. 
In de geschiedenis is dit te zien. Goede architectuur ontstond 
wanneer er harmonie heerste tussen kunst en maatschappij 
in een evenwichtige samenleving. We moeten volgens 
Buchler terug om vooruit te komen. Architecten konden 
geschoold worden in de kunstgeschiedenis en esthetica, iets 
wat ingenieurs volgens hem niet lukte. 
Toch is er heel veel gewerkt en lesgegeven met het boek van 
Durand in de hand. Prof. Dr. Jr. Gerard van Zeijl zei in zijn 
afscheidscollege op de TU/e, Architectuur en Gastvrijheid: 



'Er was weliswaar nag geen sprake van de techniek van 
glas, staal en beton, maar Durand geldt als een van de 
grondleggers van het 'nieuwe bal/wen '. ' 

Durand wordt gezien als eerste functionalist en eerste 
rationalist en was als eerste theoreticus gericht op de functie 
van het gebouw en op het classificeren van gebouwen. Hij 
was daar zo mee bezig dat van bouwen zelf weinig meer 
kwam. 

Terug naar het hoofdgebouw. De oorsprong van het 
hoofdgebouw is zoals gezegd waarschijnlijk te vinden 
in Frankrijk. Deze typologie is vanuit zijn oorsprong in 
Belgie terecht gekomen en via Belgie naar Nederland. 
Dit is te zien aan de uitgangspunten van beide personen. 
De achterliggende gedachten van het neoclassicisme van 
Durand raken de uitgangspunten van het bovenstaande 
citaat van Cuyten op enkele plaatsen. Durand had met zijn 
systeem de architectuur gedemocratiseerd en het 'geheim 
van de meester' op straat gelegd. 
De ontwerper van het Groot Seminarie te Haarendael 
maakte daar gebruik van, bewust of onbewust. Het 
seminarie te Mechelen is voortgekomen uit het systeem van 
Durand. Cuyten heeft dit gebouw vervolgens grotendeels 

nagebouwd. Het ging hem om de functie die het gebouw 
moest krijgen en het liefst zo goedkoop mogelijk. Hoe 
het eruit zou komen te zien was minder belangrijk. Het is 
duidelijk dat deze man geen architect was, maar een pater, 
en niet de bedoeling had architectuur te maken. Hij zocht 
naar een systeem of een voorbeeld , waarmee hij snel en 
efficient een gebouw in elkaar kon zetten, waarin de functie 
goed zou passen. Hij zag zijn gebouw als verlengde van de 
functie en de bezigheden die er plaats zouden gaan vinden 
en niet als kunstobject. 

De kapel 
Wanneer je het hoofdgebouw en de kapel voor het eerst 
bekijkt, lijkt de nieuwe kapel zich goed bij het oude gedeelte 
te voegen. Het heeft dezelfde schaal en massa. Daamaast 
komt het bouwmateriaal, namelijk baksteen, overeen. Maar 
hier houden de overeenkomsten op. 
De kapeJ heeft een geheel eigen stij!. Wanneer het echt 
goed bekeken wordt heeft de kapel helemaal niets met het 
hoofdgebouw te maken en keert het zichzelfjuist afvan het 
gebouw. En niet aileen van het gebouw, ook van het gehele 
terrein en de omgeving. Wat veroorzaakt deze afkering? Ook 
is de kapel, in tegenstelJing tot het hoofdgebouw met zijn 
systematische opzet, mysterieus en op een bepaalde manier 
onbegrijpelijk. Verder zijn er invloeden van de Romaanse 



architectuur te vinden. Waar komt dit vandaan? 
Om hier antwoord op te geven moet er verder gegraven 
worden in de hopen wrakgoed ter plaatsen van de kapel. 
Deze kapel verving de oude kapel, waarschijnlijk omdat de 
oude kapel te klein was geworden voor het aantal studenten 
en andere kerkgangers, zoals de nonnen die er woonden. 
Dit alles gebeurde rond 1938, een eeuw nadat de oude kapel 
werd gebouwd. De nieuwbouw van de kapel werd vrijwel 
op dezelfde plaats gepland en sloot, net als de oude, de 
vierde zijde van het binnenterrein af. Om door te dringen 
in het gebouw ten behoeve van de waardetoekenning zal 
er gezocht moeten worden naar de beweegredenen van de 
architect van dit gebouw, Granpre Moliere. 

Granpre Moliere 
M.J. Granpre Moliere werd geboren op 18 oktober 1883 te 
Oudenbosch. Zijn opleiding genoot hij aan de Technische 
Hogeschool te Delft waar hij ook een groot dee! van zijn 
leven les heeft gegeven. Hij heeft daar lange tijd de functie 
van hoogleraar bekleed. Zijn theorieen die hij tijdens zijn 
onderwijzende taken heeft ontwikkeld in de architectuur en 
stedenbouw zijn opvallend te noemen en alles gezamenlijk 
heeft zelfs een naam gekregen in de geschiedenisboeken, 
namelijk Delftse School. 
Net als Durand beyond ook Granpre Moliere zich tijdens 

zijn leven op een verschuiving in de lijn van de tijd. In het 
begin van de twintigste eeuw konden architecten grofweg 
ingedeeld worden in drie groepen. Ten eerste waren er de 
academisten, zoals Friedhof, Evers en Van der Steur, die 
voortborduurde op de Ecole des Beaux-Arts en uit gingen 
van een universe Ie ontwerpmethode op een typologische 
grondslag. Ten tweede was er de groep waar Berghoef en 
Kropholler bijhoorde, be"invloed door hun leider Granpre 
Moliere. Deze stroming kan, zoals gezegd, Delftse School 
genoemd worden. Deze twee groepen hebben beide een 
traditionalistische grondslag. Ze hadden de overeenkomst 
dat ze de overtuiging hadden dat ze vemieuwing in 
architectuur konden brengen door voort te bouwen op de 
traditie, maar zonder de 1ge eeuwse neostijlen voort te willen 
zetten. Als derde groep kunnen de modemisten genoemd 
worden die zich organiseerde in De Stijl, De 8 en Opbouw. 
De modemisten hadden sterke samenwerkingsverbanden, 
terwijl traditionalisten individualistisch te werk gingen. Ze 
waren geen hechte groep, zoals de modemisten en hadden 
geen gemeenschappelijke uitgangspunten. Een ander 
verschil is dat de traditionalisten architectuur van aile tijden 
wilden maken, terwijl modemisten specifiek voor deze tijd 
wilden bouwen. 
Er heerste de eerste helft van de vorige eeuw veel discussie 
tussen traditionalisten en modemisten. Granpre Moliere 

nam vaak deel aan de discussie. Als vanzelfsprekend moest 
de overheid ook deelnemen aan de discussie. Ze koos lange 
tijd voor de veilige traditionalistische architectuur in plaats 
van het vooruitstrevende modernisme. Dit bewijst de keuze 
van de overheid om Granpre Moliere te vragen voor de 
inrichting van de nieuwe Wieringermeerpolder. Hier is na 
de tweede wereldoorlog een verschuiving in te zien. Steeds 
meerwerden opdrachten verstrekt aan modem is ten en kregen 
traditionalisten het steeds moeilijker hun uitgangspunten uit 
te dragen. Deze verschuiving is duidelijk waar te nemen in 
het verloop van de opdracht voor de wederopbouw van het 
centrum van Groningen, waarin Granpre Moliere volledig 
zijn grip verloor en tenslotte zijn opdracht terug gaf. Hier 
wordt verder in deze paragraaf op teruggekomen. 
Er zal nu bekeken worden hoe Granpre Moliere om 
ging met architectuur en wat zijn argumenten zijn om 
traditionalisme boven het modemisme te stellen. Hij 
bekijkt de architectuurgeschiedenis vanuit de beschaving 
en vanuit de cultuur. Hij spreekt in zijn boeken vooral over 
culturele aspecten, zoals de vooruitgang en spiritualiteit. 
Vanuit deze visie is zijn negatieve kijk op de modeme tijd te 
benaderen. Hij kan niet veel goeds bedenken over de huidige 
maatschappij, behalve dat hij wei de hoop heeft dat het nog 
goed komt, en we ons nu in een tussenperiode bevinden. Dit 
is vaker voorgekomen, maar het heeft nog nooit zo lang en 



intensief stand gehouden en vergelijken heeft geen zin, want 
de geschiedenis herhaalt zich nooit. Het modemisme, wat 
vaak gezien werd als het eindpunt van de architectuurgesch 
iedenis, is voor GranpnS Moliere slechts een tussenperiode 
geweest, een eindpunt zelfs van de slechte achterliggende 
periode. Toch is het niet v~~r niets geweest, want met de 
bouwstenen kunnen we weer verdcr naar een volgende 
periode. Maar waarom is de afgelopen periode zo slecht 
gewcest? Er zullen een aantal punten genoemd worden die 
Granpre Moliere ziet als oorzaak van de slechte culturele en 
architectonische ontwikkelingen. 
Ten eerste moeten we naar onszelf kijken. Willen we een 
goed leven leiden, dan moeten we onszelf leren kennen. 
Maar, hoe onlogisch het ook klinkt, dit kan je niet aileen. 
Door naar anderen te kijken en met andere mensen om te 
gaan en dit terug te brengen naar jezelfleer je jezelfkennen. 
Door de huidige individualistische maatschappij wordt het 
steeds moeilijker om met andere mensen te communiceren 
en denkt iedereen zichzelf wei te kennen door aileen naar 
zichzelf te kijken. De stap die daartussen nodig is wordt in 
de huidige maatschappij vaak vergeten. De relatie die je 
nodig hebt tussen jou en andere mensen om jezelf te leren 
kennen, heb je ook nodig ten opzichte van je omgeving, de 
natuur en je eigen werk. 
Een volgend aspect wat schuld he eft aan de huidige situatie 

is de vooruitgang. Hij zegt: 'De vooruitgang is ons noodlot, 
soms gelukbrengend, soms rampzalig.' De industrialisatie 
heeft een enorme invloed op onze cultuur en ook op onze 
architectuur. De vooruitgang is volgens Granpre Moliere 
te ver doorgeschoten. Oat betekent dat de vrijheden die 
we hebben verworven ons niet altijd goed doen. Het is een 
gevaarlijke zone en we bevinden ons er steeds op het randje 
van de ultieme vrijheid. Hierdoor verdwijnen de grenzen. 
Onze gedachten, onze handelingen en onze scheppingen 
zijn onbegrensd. (Vandaar dat hij dit eerder als eindpunt van 
de voorafgaande periode ziet, als een soort afrekening met 
de te sterk begrenzende peri ode ervoor, dan het begin van 
een nieuwe) En hoe verlokkelijk het ook klinkt, we hebben 
die grenzenjuist zo hard nodig. Zonder de grenzen raken we 
alles kwijt en heeft niets meer waarde. 
Ook het perfectionisme is te ver doorgevoerd. We leven in 
een overgeperfectioneerde wereld. Alles is vereenvoudigd 
tot het laatste detail. Deze kritiek van Granpre Moliere 
heeft te maken met zijn religie, hij is Rooms Katholiek. 
De aarde is in zijn ogen geen perfecte plaats, en ook niet 
de eindbestemrning van de mens. Pas wanneer we zijn 
overleden komt er een paradijs, een perfecte wereld, maar 
niet op deze aarde. 
De industrialisatie bevordert de grenzeloze en perfect 
vormgegeven vooruitgang. Deze industrialisatie brengt dus 

niet aileen positieve, maar ook negatieve aspecten met zich 
mee. De wereld wordt, door te ver doorgeschoten eenvoud 
en de huidige productiemethoden, eentonig en steeds 
herhaalt. We laten ons te veel be"invloeden door de techniek 
en we overtuigen onszelf dat we er machteloos bij staan en 
er niets aan kunnen veranderen. De vraag is of dat zo is. 
Verder is hij ervan overtuigd dat de uitbeelding van een 
functie aileen voor een gebouw niet voldoende is. Hij 
heeft felle kritieken op het functionalisme en het Nieuwe 
Bouwen. Er hebben hooglopende discussies tussen beiden 
plaatsgevonden die zijn hoogtepunt bereikte tijdens de 
ontwerpfase van een plan voor een nieuw centrum in 
Groningen net na de oorlog. Dit is niet vreemd wanneer je 
de uitgangspunten van beide groepen bekijkt. 



Nieuwe Bouwen 

zweven 

en In open 
ruimte 

Granpre Moliere vindt dat er meer bij komt kijken om 
een gebouw van schoonheid te voorzien dan aileen het 
uitbeelden van de functie. In een bouwwerk is het belangrijk 
dat het nut heeft, dus een functie heeft. Maar daarnaast moet 
het ook een lust voor het oog zijn en moeten de mensen het 
dus mooi vinden. Als derde aspect moet er een verheffing 
tot stand komen, waardoor het gebouw een 'ziel' krijgt. Wat 
vaak terug komt in zUn boeken is de samenwerking tussen 
stof en geest. Dit vindt plaats in een mens (lichaam en 
geest kunnen niet zonder elkaar bestaan op deze wereld en 

werken nauw samen) en dit zou ook plaats moeten vinden in 
architectuur. Archi tectuur verenigt beschaving en arbeid, dus 
geest en stof. Met behulp van stof kunnen we de beelden die 
in de geest ontwikkeld zijn een vorrn geven en worden deze 
gedachten omgezet in stof (het gebouw en zijn materialen). 
Hierna zou het gebouw weer terug moeten keren naar de 
ziel van de mensen die het gebouw ervaren. 
Granpre Moliere probeert in zUn ontwerpen tegenstellingen 
te verzoenen, waardoor ze tegelijk verzachten en sterker 
worden. Door de onbegrensbaarheid in het modernisme 
verdwijnen de tegenstellingen van binnen en buiten, 
van ruimte en lichaam en van natuur en kunst, waardoor 
het fundament waar de architectuur op gebaseerd is erg 
broos wordt. Granpre Moliere benadrukt grenzen in zijn 
ontwerpen. Het volume is belangrijk en dit moet op die 
manier zichtbaar zijn, en deze moeten niet overlopen in de 
ruimte buiten. Dit heeft begrenzing nodig. De binnenruimte 
moet ons bescherrnen en ons geborgenheid bieden. Een 
muur moet laten zien wat hU draagt, en is er niet voor om 
licht binnen te laten. Een deur dient om binnen en buiten 
te scheiden, en dit moet hij ook laten zien. Een gebouw 
moet geborgenheid tonen en je omsluiten, daar kan een 
coulissenbouw niet aan voldoen. Hij licht de noodzaak van 
tegenstellingen toe door middel van het oog. Het oog is een 
gesloten bol, maar toch is dit meer open dan wat dan ook. 

Ze noemen het vaak de opening naar de ziel. De hele wereld 
keert er in terug. 

'Wanneer je dit terugbrengt naar de betekenis van kunst 
kun je zeggen: een kunstwerk is als zodanig een totaliteit, 
afgesloten van al het overige. Maar als schepping van de 
mens vertegenwoordigt het, in zeker opzicht, het geheel 
aller dingen. ' 

In zijn gebouwen zijn vaak invloeden van de Romaanse 
bouwkunst te herkennen. Toch zijn haar kenmerken niet 
zomaar overgenomen. Granpre Moliere ziet niets in het 
kopieren van gebouwen, maar hij heeft zich duidelijk 
wei laten inspireren door de stijl. Waarom Romaanse 
bouwkunst? 
Granpre Moliere ziet ons als Romaans yolk. Nadat in de 
Gotiek onder de schijn van een hemelbestorrnend gelaat de 
beweging naar een smetteloos paradUs in gang is gezet, zijn 
we onder invloed gekomen van de Latijnse wereld met hun 
bouwkunst. Vanaf toen is alles in een neerwaartse spiraal 
terecht gekomen. 

'Nadat in de gotische kerkenbouw de ruimte was overspannen 
en vervolgens gedramatiseerd, heeft het westen de natuur 
van deze ruimte niet meer hervonden. Ook niet tijdens 



de Barok, hoezeer men er toen naar heeft gestreefd. Het 
jitnctionele bouwen heeft wei ruimten voortgebracht van 
een tot nu toe ongekende grootte en lichtheid. Deze kunnen 
ook een moment van vreugde geven, maar ze kunnen de ziel 
niet opvoeren tot rust. 
Wat dus op aile terreinen ontbreekt, is het ordenend 
beginsel, de maat, de "vorm ". De maatschappij is, ondanks 
aile organisatie, geatomiseerd. De lege gezichten van de 
woonblokken in de nieuwe stadsdelen en de lege nlimten 
daartussen roepen ons toe, dat de maatschappij bestaat, 
liever: uiteenvalt in het losse zand der eenzame individuen. 
Daarom klaagt het mensenhart in onze denkers, schrijvers, 
schilders en bouwmeesters over de barre leegte om en in 
de zielen. Het klaagt ons aan om de onbehuisdheid van de 
geest in het onbehuisd omdolende lichaam. ' 

De Romaanse volken zijn volwassen geworden met de 
Latijnse erfenis. Maar zij kunnen zich gemakkelijker los 
maken van deze invloeden dan de Latijnse volken en op 
zoek gaan naar een nieuwe bouwkunst die beter bij onze 
tijd past. Granpre Moliere ziet de Romaanse stijl als een 
uitdrukking van onze oorspronkelijke cultuur en wil deze 
opnieuw gebruiken om als inspiratie te dienen voor de 
nieuwe tijd. 

AI deze bovenstaande uitgangspunten leidde tot praktische 
regels waar zijn gebouwen aan moesten voldoen. 

• benadrukt het volume 
• gesloten beeld, massieve muren, gesloten straatbeeld 
• een harmonie van tegenstellingen 

1.Volume <=> Ruimte 
2. Massa <=> licht 

• drie grensvlakken zichtbaar 
• volume, vlak en lijn moesten duidelijk aanwijsbaar zijn, 
maar wei zodat het volume overheerste. 
• In het vlak onnodige verspringingen te vermijden. 
• Constructie diende voor het tonen van de zwaartekracht 
• Zoek naar dominanten in het stadsbeeld 
• De plaats van een gebouw in een stad was belangrijker 
naar mate het volume beter zichtbaar of de ligging vrijer 
was . 

De theorie van Granpre Moliere heeft het moeilijk gehad in 
de wetenschappelijke wereld. Hoe graag hij zijn theorieen 
ook wilde verwetenschappelijken en objectiveren, dit heeft 
niet echt resultaat gehad. In de praktijk bleek het moeilijk 
zijn theorieen toe te passen. Daarnaast kon zijn theorie niet 
mee met de snel ontwikkelende samenleving. Het verloor 
zijn grip op de praktijk. 

Zijn streven om architectuur van aile tijden te maken 
kun je ter discussie stellen. Uit het essay en de opvatting 
over tijd blijkt dat dit eigenlijk niet mogelijk is. Zoals 
Heidegger en Spengler al beweerde is het niet mogelijk 
om denkwijze en waarden als algemeen waar en universeel 
geldig te beschouwen, maar dat alles cultuurafhankelijk is. 
Hieruit blij kt dat de zoektocht naar een tijdloze architectuur 
eigenlijk zinloos is. 

Met al de bovenstaande informatie is beter te begrijpen 
wat Granpre Moliere gedaan heeft tijdens het ontwerpen 
van de kapel. Hij zag het neoclassicistisch gebouw als een 
zielloos systeem, enkel gebaseerd op de functie . Tijdens het 
ontwerpen heeft hij besloten zijn eigen stij I te bouwen en zich 
niets aan te trekken van de bestaande bebouwing, behalve dat 
het gebouw logistiek aansloot. Ook de rest van de omgeving 
liet hij links liggen. Hij heeft niet geprobeerd het gebouw te 
'bezielen' , maar heeft het gelaten zoals het was. Het gebouw 
dat hij maakte is volledig in zichzelf gekeerd. Het is een 
gesloten gebouw en is zelfs aileen via de interne routing 
te bereiken. De mate van geslotenheid is dubbelzinnig. De 
kapel is een huis van God, dus moet bereikbaar zijn voor 
iedereen. Maar ook moet een kerk rust bieden en moet je 
je daar terug kunnen trekken uit de samenleving. Deze 
tegenstelling is zorgvuldig vormgegeven. 



Te zien in de kapel is de reactie op het functionalisme en 
het modemisme, zoals hierboven beschreven. Een aantal 
aspecten is in de kapel te herkennen. Ten eerste zijn er een 
aantal tegenstellingen te herkennen . In de kapel is weinig 
licht, er zijn maar enkele openingen aangebracht. Wat 
hierdoor gebeurt, is dat het licht wat er binnenvalt meer 
waarde en veel meer aandacht krijgt dan wanneer er veel 
licht zou zijn. Het wordt bijna magisch. De begrenzingen 
zijn duidelij k aangebracht en uitgebuit. Door de schaarse 
openingen in de kapel wordt het volume van het bouwwerk 
benadrukt. Doordat de nadruk van het gebouw op het 
volume ligt, en niet op het platte vlak of de lijn, wordt het 
van binnenuit een ruimte die je omarmd en je bescherming 
biedt, maar van buiten lijkt het een ondoordringbare gesloten 
massa. 

Conclusie uitgangspunten gebouwen 
Ten eerste is het belangrijk te concluderen dat be ide 
gebouwen in zichzelf interessante waarden bezitten. Ze 
hebben beide architectonische kwaliteiten, vooral gezien 
vanuitde ontwerpgedachten van de tijd waarin ze ontstonden. 
De twee belangrijkste ontwerpmomenten van Haarendael 
hebben de overeenkomst dat ze beide een belangrijke 
architectonische ontwikkeling onderstrepen die zich in de 
cultuur van de heersende tijd afspeelde. De ene keert zich 

tegen de eeuwenlang heersende klassieke stij I en benadert 
het gebouw vanuit de functie en de economie, in plaats 
vanuit de schoonheid. Het breekt met de uitgangspunten 
uit het verleden, maar gebruikt wei elementen uit het 
monumentale verleden, het classicisme. De ander ziet hoe 
de modem is ten steeds meer grip op de samenleving krijgen 
ten koste van de traditionalisten. Ook hij gebruikt elementen 
uit het verleden uit de Romaanse architectuur. Hij keert 
zich tegen de uitgangspunten van zijn tijd . Het zijn beide 
reacties op de culturele en architectonische ontwikkeling 
van die tijd en daar zijn de gebouwen producten van. Er kan 
gezegd worden dat de uitgangspunten van het hoofdgebouw 
meer navolging hebben gehad in de praktijk en dat Granpre 
Moliere minder succes heeft geboekt qua navolging van zijn 
theorie, maar be ide hebben hun sporen nagelaten. 
Het complex bevat duidelijk verschillende historische lagen. 
In het essay is de opmerking van Paul Meurs al aangehaald, 
waarin hij over het belang historische lagen schrijft. Deze 
lagen zouden, volgens Meurs, gerecycled moeten worden 
en hergebruikt voor toekomstig gebruik. 
Er is een tend ens te zien in de opeenvolgende 
ontwerpmomenten. Het hoofdgebouw is ontstaan vanuit 
zijn tijd en gaat tegen zijn tijd in, op de functie in, in plaats 
van op de schoonheid. De kapel laat zien dat de architect 
het hier niet mee eens was en keert zich af van het gebouw 

en zijn omgeving en probeert zijn gebouw te 'bezielen'. 
Dit maakt Haarendael geen krachtig samenhangend geheel, 
maar eerder een compositie van verschillende tijdspunten, of 
historische lagen, op het terrein. Dit maakt dat het gebouw 
geen onaantastbaar geheel is waar veranderingen eigenlijk 
niet toegelaten kunnen worden, maar er mogelijkbeden zijn, 
en er ook naar gevraagd wordt, voor een toevoeging van 
deze tijd . 

2.3.4. Analyse 

Terrein: 
Het terrein waar het voormalig groot seminarie Haarendael 
zich bevindt ligt te midden van een landschappelijk gebied 
met hier en daar een landelijk dorp . Het ligt aan een 
drukke N-weg die Tilburg en's Hertogenbosch verbindt. 
Het terre in is hierdoor goed te bereiken en ligt, ondanks 
haar landschappelijke omgeving, redelijk centraal. Aan de 
achterzijde ligt het dorp Haaren, de afstand is nog geen 
kilometer. 
Het terrein zelf tekent zich sterk af in zijn omgeving. 
Wanneer je een luchtfoto bekijkt is duidelijk te zien waar 
Haarendael ligt. Om het terrein liggen akkers en weilanden, 
wat beide vlakke gronden zijn. Door de ouderdom van de 
inrichting van het terrein zijn de bomen al heel groot en 



hoog. De begroeiing van het terrein markeert het gebied en 
vormt een contrast met de omliggende vlakte. 
Een belangrijke rol in het terrein heeft de poort met zijn 
vijfhonderd meter lange laan. Deze laan wordt begeleid door 
aan weerszijde twee rijen hoge bomen en komt loodrecht uit 
op het midden van het gebouw. De as die deze laan aangeeft, 
komt in het gehe\e terrein terug en in het gebouw is deze lijn 
de symmetrie as. Dit is de belangrijkste lijn van het terrein. 
Aan de zij- en achterkant zijn een aantal paden gelegen, 
zoaJs de brevierlanen (waar de paters over liepen terwijl 
ze hun gebeden lazen) aan de achterzijde. Deze paden 
volgen allen een orthogonaal stelsel. De gebouwen aan dit 
terrein volgen deze structuur. Dit aspect zorgt ervoor dat de 
gebouwen verankerd zijn in het terrein en zijn omgeving. 
Het tcrrein is reeds een aantal keer aangepast in de 
geschiedenis . 20 heeft er voor het gebouw een gracht gelegen, 
die de laan met de rest van het terrein scheidde. Ook hebben 
verschillende stijlen invloed gehad op de indeling van het 
terrein. 20 is er een tijd dat er een aantal gebogen paden 
werden gecreeerd , om de tuin 'romantischer' te maken. Dit 
gebeurde dan binnen de orthogonale structuur en zo bleven 
de belangrijkste orthogonalen steeds in stand. 

Algemeen kan over het terrein gezegd worden dat het een 
stabiele factor in de tijd is geweest met zijn orthogonale 

lijnen (randen, paden en beplanting). Omdat de gebouwen 
dit volgen heeft het ook altijd een sturende functie gehad. 
Hierdoor is het gebouw ingebed in zijn omgeving. 

OntwikkeJing van het gebouw: 
Door middel van oude tekeningen kan achterhaald worden 
hoe het gebouw geworden is zoals het er nu bij staat. Dit 
moet zowel typologisch als architectonisch gebeuren. 
Hieronder wordt dit op min of meer chronologische wijze 
besproken met behulp van enkele tekeningen. 

1839 
In de originele toestand van 1839 is het gebouw zeer 
zuiver van opzet. Het heeft een voorkant, twee zijvleugels 
naar achteren en de achterzijde wordt afgesloten door een 
gang evenwijdig aan de voorzijde, met daar loodrecht op 
de kapel. Er ontstaat een carrevonn met in het midden 
een afgesloten binnentuin. Het is symmetrisch van opzet, 
met de oprij laan als belangrijkste as. De eerste en tweede 
verdiepingen zijn ook intern symmetrisch, maar de begane 
grond niet. Dit heeft te rna ken met de verschillende functies 
en daarmee samenhangende ruimte die daar voor nodig is . 
Op de begane grond zijn deze zeer verschillend van aard 
en op de verdiepingen vragen ze min of meer om dezelfde 
ruimte. 



De organisatie en de routing in het gebouw zijn helder. 
Op de begane grond is er een gang geplaatst rondom de 
binnentuin, waar aan de buitenzijden de ruimtes geplaatst 
zijn. Ter plaatse van de refter vindt er een uitzondering 
plaats: Hier gaan de gang en de ruimte van de refter over in 
een ruimte. De ontsluiting en de ruimte vallen hier samen en 
de routing wordt hier heel even diffuser. Op de verdiepingen 
is de gang in het midden geplaatst en de ruimtes liggen 
aan beide zijden, dus zowel aan de binnentuin als aan de 
buitenkant. 
De entree van het gebouw speelt een belangrijke rol en 
wordt door verschillende elementen onderstreept. Ten 
eerste is de entree geplaatst daar Waar de as van de laan 
de loodrechte lijn van de gevel kruist. Overal op de laan is 
de entree zichtbaar. Ten tweede is er boven de entree een 
fronton en een klokkentoren geplaatst. Als laatste aspect 
waardoor de entree benadrukt wordt is het feit dat deze 
precies in het midden is geplaatst. Door deze aspecten is de 
gevel waar de entree in is geplaatst duidelijk de voorgevel. 
Nergens anders komen deze elementen terug. Doordat de 
kapel gericht is naar de binnentuin en dus ook indirect naar 
de voorzijde, krijgt het gebouw een duidelijke achterzijde. 
Hier is de achterkant van de kapel te zien en de relatief lage 
gang die de kapel met het hoofdgebouw verbindt. 
De gevel is van baksteen opgetrokken. De structuur 

van het metselwerk is overal hetzelfde, er wordt 
nergens siermetselwerk toegepast. De dakrand kan wei 
geornamenteerd genoemd worden, door de extra vormen 
die er zijn aangebracht. Ret dak is bekleed met leien, wat 
een strak dakvlak geeft. Het dak heeft de vorm van een 
schilddak. De enige uitzondcring is boven de entree, waar 
het fronton is toegepast. Dit kan ook als een van de weinige 
ornamenten beschouwd worden. 
De gevelopeningen zijn regelmatig verdeeld en de ramen 
op de begane grond zijn allemaal van dezelfde maat en op 
dezelfde afstand van elkaar geplaatst. Dit is over de hele 
gevel voortgezet, dus ook in de binnentuin en in de zijgevels . 
Daar rechtboven zijn de gevelopeningen van de eerste en 
tweede verdieping geplaatst, die ongeveer eenderde minder 
hoog zijn dan die op de begane grond. De zolder krijgt zijn 
licht door kleine dakkapellen die regelmatig over het dak 
zijn verdeeld. 
Typerend voor dit gebouw is dat er in het beginsel al rekening 
gehouden is met het feit dat het later uitgebreid zou kunnen 
worden. Dit is te zien aan de gangen die doorlopen tot de 
koppen van het gebouw, zodat deze doorgetrokken konden 
worden in het nieuwe gedeelte . 

1880 
Rier werd al snel gebruik van gemaakt. In 1859 werden de 



beide vleugels ruim vijftien meter uitgebreid. Rond 1880 
werd de linker vleugel verder uitgebouwd, waar op de begane 
grond de Compagniezaal in werd geplaatst. Hierdoorwerd de 
zuivere symmetrie voorgoed verbroken. Deze uitbreidingen 
zijn in dezelfde architectuur en typologie gebouwd als de 
bestaande bebouwing, dezelfde gevelindeling, dezelfde 
dakrand, dak en dakbeeindiging, dezelfde steen en 
grotendeels dezelfde organisatie en routing. Aileen wanneer 
je goed kijkt zijn de naden te ontdekken. 
Aan de linkervoorzijde is een woning voornonnen gebouwd. 
Dit was architectonisch en typologisch anders uitgewerkt 
dan de bestaande bebouwing. Het gedeelte dat naar voren 
steekt stoort de gehele structuur. Het is een vreemde 
uitstulping in de plattegrond. Ook qua hoogtc verschilt het 
van de structuur van het hoofdgebouw. Dc twee aanbouwen 
aan de beide zijkanten zijn praktisch van aard, de natte 
cellen zijn hierin geplaatst. In eerste instantie zijn deze maar 
een verdieping hoog. Opvallend aan deze uitbouwen is dat 
ook deze niet geheel mcegaan met de symmetrische opzet. 
De plaats is weI gelijk, maar links is het een haakvorm, en 
rechts cen rcchthoek. Waarschijnlijk heeft het te maken dat 
de capaciteit aan de linkerzijde groter moest zijn dan aan de 
minder vcr uitgebouwde rechterzijde. 

1924 
In 1924 wordt er een belangrijke uitbreiding toegevoegd aan 
de rechterzijde. Er wordt in het verlengde van de voorgevel 
gebouwd en er wordt een nieuwe structuur loodrecht 
daarop gebouwd. Dc structuur van het hoofdgebouw is 
overgenomen in de nieuwe v1euge1 evenwijdig aan het 
hoofdgebouw, waar de gang doorloopt en de ruimtes aan 
de voorkant geplaatst zijn. Ook aan de buitenzijde is er veel 
overgenomen. Dc dakrandhoogte is komt overeen, het dak 
zelf wordt voortgezet en de gevelindeling is bijna gelijk 
(grootte van de ruimtes tussen de ramen verschild iets van 
het origineel). Dc kozijnen verschillen wei van de originele 
toestand en verspringingen in de gevel laten zien dat er 
iets anders gebeurt, bijvoorbeeld bij het trappenhuis, waar 
de gevel even naar voren komt en glas-in-Ioodramen zijn 
geplaatst. 
Dc structuur van het gedeelte wat loodrecht daarop staat 
is anders, doordat de functie daar naar vraagt. Het is een 
bibliotheek, waar hoge ramen aan een zijde en een hoge 
vide Iicht geven aan de ruimte. De kant die naar het terrein 
gekeerd is, is gehecl gesloten. Dc dakrand is lager dan de 
rand van het hoofdgebouw en de gevelindeling wijkt erg 
af van de rest. Ook intern wijkt het af van de tot dan toe 
gebouwde structuur. Constructief is daar enkel gebruik 
gemaakt van dragende muren voor het opvangen van het 



gewicht. In de bibliotheek wordt ineens staal gebruikt in 
de vloeren die links los liggen van de muur. Deze vloeren 
worden ondersteund door stalen kolommen. Hierdoor is het 
ineens mogelijk om hoge ramen te creeren en binnen een 
lichte, grote ruimte met twee losse vloeren erin mogelijk 
te maken. Door de stalen wenteltrappen krijgt het interieur 
een industriele sfeer. Deze vleugel is geheel anders dan 
het hoofdgebouw. Toch wordt het door dezelfde baksteen, 
dak en dakrand toe te passen in het exterieur bij de andere 
bebouwing getrokken. 
Na 1924 zijn nog een aantal vleugels toegevoegd aan de 
bestaande toestand. De oude woning v~~r de nonnen is 
grotendeels verdwenen, en ook het uitstekende element is 
gesloopt. Er is een heel nieuwe vleugel aan toegevoegd, 
waar wei gebruik is gemaakt van de oude woning (te zien 
in de plaatsing van de muren). Deze verbouwing heeft 
plaats gevonden tussen 1925 en 1937. Het uiteinde van 
deze vleugel is in 1937 toegevoegd. Vooral het gedeelte wat 
loodrecht op de voorgevelligt heeft een andere typologie als 
de rest van het gebouw. Het lijkt een soort boerderijtype te 
zijn en werd gebruikt als magazijn, opslag, wasruimte en nu 
gedeeltelijk als winkel. 

1939 
In 1939 is de gehele linker achtervleugel toegevoegd. Deze 

is vervaardigd in dezelfde stijl als het hoofdgebouw, aileen 
is de dakrand anders vormgegeven (wei dezelfde hoogte, 
maar eenvoudiger) en verschillen de daken en de kopgevels 
van de originele bebouwing (ze hebben geen schilddak, 
maar een zadeldak en daarmee samenhangend een hoog 
opgetrokken kopgevel). Wei komen de gevelindeling en 
het metselwerk overeen met de originele bebouwing, met 
uitzondering ter plaatse van enkele trappenhuizen. Het dak 
sluit direct aan op het oudere gedeelte. 
Aan de rechterzijde is aan de achterzijde ook een vleugel 
toegevoegd. Deze is ter plaatse van de natte cellen gebouwd, 
waardoor het niet op dezelfde hoogte ligt als de linker 
achtervleugel, die iets boven de toenrnalige natte cellen 
is geplaatst. De lift die daar toen stond is blijven staan en 
sluit aan op de nieuwe vleugel. Deze vleugel is opvallend 
kleiner dan die aan de linker kant. Wanneer dit precies is 
gebouwd is niet bekend, maar het moet na 1924 en voor 
het vertrek van het seminarie zijn geweest. De functie van 
deze uitbouw is aula. Het is een hoge ruimte van twee 
verdiepingen en daarboven nog een verdieping en een zolder. 
De gevelindeling wijkt afvan het origineel, maar qua steen 
voegt het zich erbij. De kopgevel is hetzelfde vormgegeven 
als de linker achtervleugel uit 1939 met een zadeldak. 
Opvallend aan deze aanbouw is dat het iets los lijkt te staan 
van het hoofdgebouw, omdat het dak is los gehouden van de 

rest van de bebouwing. Er zit als het ware nog een kopgevel, 
die vervolgens weer aan het hoofdgebouw is gekoppeld 
door een tussenbouw. Hier is de lift aan gekoppeld, wat een 
geheel andere structuur heeft dan de rest, wat vooral komt 
door de baksteen en het toepassen van geen enkele opening. 
Het is een bakstenen koker. 
In 1939 wordt ook de oude, neoclassicistische kapel 
afgebroken, omdat deze te klein is voor het aantal studenten 
dat het Groot seminarie bezoekt. De nieuwe en grotere 
kapel is niet geheel op dezelfde plaats terug gebouwd, het 
is iets naar achteren verschoven. Wei ligt ook deze kapel 
met zijn midden op de symmetrieas van de laan. Zo doet de 
kapel mee in de compositie van gebouwen op het terrein. 
Logistiek gezien werkt deze kapel hetzelfde als de vorige 
kapel, waar ook een gang de binnentuin afsluit en het 
hoofdgebouw met de kapel verbindt. Architectonisch gezien 
heeft deze kapel geheel andere uitgangspunten dan de oude 
kapel en het hoofdgebouw, zie hiervoor paragraaf2.3.3. De 
kapel keert zich van het hoofdgebouw en de rest van het 
terrein af en richt zich aileen op zichzelf. De benadrukking 
van het volume, het spelen met tegenstellingen en het 
gebruik van ronde constructieve vormen zijn elementen die 
niet terugkomen in het hoofdgebouw. 



1980 
De functieverandering in 1967 heeft grote sporen nagelaten 
in het gebouw. Intern zijn er een groot aantal karakteristieke 
elementen van het groot seminarie verdwenen. Voorbeelden 
hiervan zijn de gang langs de binnentuin op de begane 
grond, die momenteel in het midden is geplaatst. Dit om 
dubbel zoveel ruimtes te creeren, ook langs de binnentuin. 
Op de verdieping zijn op meerdere plaatsen ruimtes in de 
gang 'gestoken', zodat de ruimtes groter worden, en de 
gang smaller. Hierdoor zijn de brede gangen en de zuivere 
routingen en organisatie van ruimtes verdwenen. Ook 
de entree is weggehaald van zijn logische plaats. Deze is 
verschoven naar links. De red en hiervoor is dat er op de 
begane grond ter plaatse van de entree een woongroep is 
geplaatst. Er is nog steeds een entree, maar deze is enkel 
voor de woongroep. De huidige hoofdentree leidt meteen 
naar een trap waarrnee je naar de eerste verdieping wordt 
geleidt. Hier is de receptie en zijn de kantoren van de 
werknemers van stichting Cello. 
Er zijn na de functieverandering nog enkele kleine 
aanbouwen toegevoegd, zoals wat bergingen en de kantine 
aan de aula. De bergingen zijn zodanig van kwaliteit dat 
deze buiten beschouwing worden gelaten. De kantine heeft 
een geheel andere structuur dan de rest. Het heeft een open 
structuur, ondersteund door een regelmatige in de gevel 

zichtbare constructie. Er kan worden overwogen om de 
laatste aanbouwen te slopen. 

2006, huidige toestand 
In de loop van de tijd is er vanuit een zeer heldere structuur 
een organische gegroeid gebouw ontstaan. Maar wat is er op 
dit moment aanwezig op het terrein van Haarendael? 

De toegevoegde vleugels zijn allen min of meer in dezelfde 
stijl gebouwd als de originele structuur en vorrnen, ondanks 
zijn verschillen, een eenheid. Dit wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door het gebruik van dezelfde steen en dezelfde 
metselwerkstructuur en ongeveer dezelfde gevelstructuur. 
Ook het feit dat het grootste gedeeJte van het gebouw 
onder hetzelfde vormgegeven dak Iigt speelt een rol bij de 
eenheid. 
De ui tbreiding van Granpre Moliere heeft, zoals in paragraaf 
2.3.3. is toegeiicht, een dubbelzinnige relatie met het 
hoofdgebouw. In eerste instantie is de kapel een deel van de 
eenheid, maar bij het goed bekijken van het gebouw komen 
de verschillen inzicht. De vraag is watdeze dubbelzinnigheid 
veroorzaakt. Belangrijk is de plaatsing van de kapel in de 
compositie. Door deze op de symmetrieas te plaatsen waar 
ook het terrein en het hoofdgebouw op gebaseerd is, wordt 
de kapel bij de structuur van het terrein en ook van het 



hoofdgebouw betrokken. Daarnaast is een overeenkomst 
tussen het hoofdgebouw en de kapel het materiaal, namelijk 
baksteen. Dit laat een eenheid in de gevels zien. Oat het 
materiaal op een andere manier is toegepast, is pas in 
tweede instantie te zien. Een volgende overeenkomst is de 
begrenzing van het gebouw. Beide gebouwen hebben een 
harde begrenzing met het terrein en keren zich allebei van 
haar omgeving af. Het hoofdgebouw trekt zich niets aan van 
zijn omgeving. De kapel gaat nog verder door zich ook niets 
van het hoofdgebouw aan te trekken. Er ontstaat een contrast 
tussen de omliggende natuur en beplanting en de gebouwen, 
waarbij de gebouwen een eenheid vorrnen ten opzichte van 
de natuur. Een vierde oorzaak van de eenheid die heerst, is 
de schaal van de structuren. Beide zijn van een zodanige 
schaal dat ze niet voor e]kaar onderdoen. Ze hebben beide 
een grote schaal en een indrukwekkende hoogte. 

Wat zijn dan de belangrijkste verschillen die de tegenstelling 
veroorzaakt? Zoals in paragraaf2.3.3. is besproken zijn de 
uitgangspunten van de twee gebouwen heel verschillend. Het 
hoofdgebouw heeft een bepaalde mate van functionalisme, 
terwijl de kapel dat juist afwijst en een bepaalde geestelijk 
en vorrngevende diepgang zoekt. De verschillen zijn te 
zien in de vormentaal, het gebruik van het materiaal en de 
omgang met het volume. Het hoofdgebouw is heel statisch 

vorrngegeven, er worden enkel rechte lijnen, rechthoeken en 
evenwijdige en loodrecht op elkaar staande lijnen gebruikt. 
Er is altijd een structuur zichtbaar. Hierdoor wordt er in het 
hoofdgebouw nergens spanning opgebouwd. Hierdoor wordt 
dit gebouw zowel rustig als saai. De kapel heeft echter veel 
meer ronde vormen, zowel in het interieur als in het exterieur 
in de gevelopeningen. Ook is het materiaal baksteen speelser 
toegepast dan in het hoofdgebouw. Dit geeft de kapel een 
grotere dynamiek dan het hoofdgebouw. De spanning wordt 
hier wei opgebouwd, bijvoorbeeld door tegenstellingen te 
laten zien. Een voorbeeld hiervan is de toepassing van licht. 
Voor Granpre Moliere is het gebruik van licht een manier 
om het volume te benadrukken en daarrnee de begrenzing 
tussen binnen en buiten. Door weinig licht toe te passen 
wordt het volume stevig en duidelijker afgetekend, maar 
tegelUkertijd wordt het licht dat aanwezig is veel intensiever 
en zichtbaarder dan als er licht in overvloed zou zijn. Bet 
hoofdgebouw gebruikt licht heel functionalistisch, het laat 
op een regelmatige wijze licht in de ruimtes, met overal 
dezelfde intensiteit. 

Er zal nu kort worden ingegaan op enkele specifieke 
kenmerken van het terrein die van be lang zijn voor deze 
analyse. Als eerste val!en de binnentuinen op die ontstaan 
zijn door de organische groei in de plattegrond. Deze 

aangebouwde gevels IUken het terrein in zich op te nemen 
en te omarrnen. Wanneer je in de binnentuinen staat is het 
wei een beschutte ruimte, maar niet van zodanige kwaliteit 
dat het een binnenbuitenruimte wordt. De enige die dit wei 
in beperkte mate heeft is de originele binnentuin, die aan 
vier zijde wordt afgesloten. De oorzaak van dit aspect wordt 
later in relatie tot begrenzingen besproken. 
Ten tweede valt op dat er verschillende schalen van ruimtes 
aanwezig zijn in de gebouwen. Zo zijn er de kleine ruimtes 
in het hoofdgebouw, de in !engte en breedte grotere refter, 
de twee verdiepingen hoge aula en de bibliotheek met zijn 
vides. De grootste interne ruimte is uiteraard de kapel, die 
zowel in lengte en breedte als in hoogte groter is. In de kapel 
zijn echter ook enkele kleinere ruimtes te vinden die ongeveer 
dezelfde hoogte hebben als ruimtes in het hoofdgebouw. In 
het oude gedeelte en de linker achtervleugel bevindt zich 
een fijnere structuur, vooral op de verdiepingen. Aan de 
linkervoorzijde is een nog fijnere structuur te zien. Over het 
algemeen kan gezegd worden dat de fijnere structuur zich in 
het oudste gedeelte bevindt en dat in de later toegevoegde 
vleugels de grotere ruimtes, zowel qua hoogte als lengte 
en breedte, zUn geplaatst. Dit tekent zich maar in enkele 
gevallen af in de gevelstructuur, zoals bij de bibliotheek en 
de aula waar de openingen net als de ruimtes hoog zijn, en 
in linkervleugel aan de voorzijde, waar de openingen kleiner 



zlJn. 
Het gebouw heeft een duidelijke voorkant, achterkant en 
zijkanten. Dit wordt veroorzaakt door de voorgevel met 
'klokkentoren' en timpaan. Ook de kapel is op dezelfde zijde 
gericht. Aan be ide zUden is uitgebreid. Toch is de voorgevel 
niet gekopieerd op de uitbreidingen van die gevel en heerst 
er geen symmetrie. De 'Raamse Hoek' (rechts) heeft bijna 
dezelfde structuur in de gevel en heeft dezelfde goothoogte 
en dakhoogte als de originele voorgevel. Het dak sluit niet 
aan bij het hoofdgebouw en ligt er los van. De gevel komt 
ter plaatse van het trappenhuis even naar voren en geeft aan 
dat er daar even iets anders gebeurd. De linker kant heeft een 
geheel andere structuur, een lagere dakrand en een zichtbare 
kopgevel, maar alles wei in dezelfde steen en dakbedekking 
als het origineel. Ook de gevelopeningen hebben een andere 
structuur. lets terugliggend Iigt een hoger gedeelte wat wei 
aansluit op de dakrand van de originele structuur en het dak 
vormt in het platte vlak symmetrie met de Raamse hoek. 
In het gebouw overheerst een materiaal: Baksteen. Dit 
materiaal geeft een bepaalde massa aan het gebouw, 
bijvoorbeeld in vergelijking met staal, glas en hout. Op de 
daken liggen dakpannen en leien, wat een gesloten karakter 
heeft. In het interieur is in het hoofdgebouw geen schoon 
metselwerk te zien, dit is allemaal bedekt. Het interieur van 
de kapel bestaat geheel uit schoon metselwerk. 

Opvallend aan Haarendael in zijn geheel is de begrenzing. 
Wanneer je het terrein binnengaat ga je verschillende 
grenzen over. De eerste is de grens van de omgeving naar 
het specifieke terrein. Deze scheiding is duidelijk zichtbaar 
in het landschap. De begroeiing is op een aantal plaatsen 
zeer bewust geplaatst. Ten eerste is er aan de officiele entree 
een poort gebouwd, die duidelijk de overgang markeert. 
Op deze poort zijn beelden van bijbelse figuren te zien. De 
poort wordt vervolgd door een lange laan met aan iedere 
zijde twee hoge bomenrUen. De as die begint bU de poort 
kruist het hoofdgebouw en de entree van het gebouw Iigt op 
dit snijpunt. AI bij de poort kUk je door aile bomen en zie je 
een klein stuk hoofdgebouw dat zich steeds duidelijker afzet 
tegen zijn omgeving. Aan de zijkanten en de achterzijde 
vormt een aarde wal met daarachter een sloot de grens. Deze 
wal is stevig begroeid, net als het terrein. De poort met zijn 
laan, de wal en sloot en de begroeiing zorgen allen voor een 
duidelijke scheiding tussen het terrein en zijn omgeving. 
Wanneer je op het terrein bent, ben je nog niet aile 
begrenzingen gepasseerd. Wanneer je bij het gebouw komt, 
heerst daar een harde grens tussen binnen en buiten. Er is 
nergens een diffuus gebied. Hoewel het gebouw op een 
aantal plaatsen het terrein omarmd en het binnen lijkt te 
halen, gebeurt dit niet. Dit komt mede doordat er veelal een 



zijde geopend is, maar ook in de echte originele binnentuin, 
voel je je met echt binnen. Dit is ten eerste te wijten aan de 
scherpe begrenzingen van de gevels. Daarnaast is het karakter 
van de binnentuin hetzelfde als het omliggende landschap. 
Vooral in de meer open gedeeltes loopt dit grenzeloos 
in elkaar over. Er zijn daarnaast ook geen interessante 
(landschappelijke) elementen in de binnentuinen aanwezig, 
waardoor er ook geen extra aandacht op gevestigd wordt. 
Als laatste hebben de binnentuinen functioneel vaak niets te 
maken met wat zich in het gebouw bevindt en is er ook een 
harde functionele scheiding. 
Wanneer je binnen bent ervaar je iets soortgelijks. Er is een 
gang die de ruimtes ontsluit. Ook hier ben je in de gang 
Of in de ruimte die eraan ligt. Dit benadrukt het statische 
van dit gebouw. Op een plaats wordt de statische structuur 
doorbroken en dat gebeurt in de refter, waar de gang door de 
ruimte heen loopt. Bier ontstaat meteen een soort spanning 
in de ruimte. Deze begrenzingen hebben de maken met de 
vorige functies. Er moest een deur dicht gedaan kunnen 
worden en dan moest de bezigheid ernaast niet meer 
waarneembaar zijn. 

Bet gebouw was in het beginsel zeer helder van structuur, 
zowel aan de buitenzijde als intern. Het gebouw is 
functionalistisch opgezet. Bet gebouw werd gezien als huls 

voor een functie. Wanneer je de ontwikkelingen van dit 
gebouw bekijkt, zie je dat dit functionalistische enigszins 
is doorgezet. Wanneer er meuwe binnenruimte nodig was, 
bekeek men waar er plaats voor was en bouwde men weer 
een huls met grotendeels dezelfde vormgeving bij. Ook bij 
de interne verbouwing in 1967 heeft men vooral naar het 
functioneren van het gebouw gekeken. Extern, dus aan de 
huls, hebben ze niets gedaan, behalve de entree verplaatst. 
De huls blijkt niet aileen te werken voor een voormalig groot 
seminarie, maar ook voor een instelling voor gehandicapten. 
Intern zijn er functioneel een aantal aanpassingen gedaan. Zo 
hadden ze meer kleine ruimtes nodig en is de gang naar het 
midden geplaatst, zodat er dubbel zoveel ruimtes ontstaan. 

2.3.5. Conclusie 

Waarom is dit gebouw een monument? In de 
cultuurhistorische verkenning geeft de RDMZ aan wat de 
belangrijke cultuurhistorische waarden zijn. Bet gebouw 
met zijn terrein heeft een aantal waardevolle aspecten die 
hieronder kort uiteenzet worden. Ten eerste is de geslotenheid 
en de autonomie van het terrein heel belangrijk. Bet terrein 
staat op zichzelf, mede omdat het is omsloten door dichte 
begroeiing en wallen. Wanneer je uitzoomd op het terrein 
is te zien dat het een onderdeel is van een structuur van 

parkachtige groene gebieden tussen de stedelijke gebieden 
van's Bertogenbosch, Tilburg en Boxtel. 
Verder zijn de zeldzaarnheidwaarden belangrijk. Omdat er 
maar enkele gebouwen als Seminarie zijn ontworpen en 
gebouwd is deze heel bijzonder. Architectonisch heeft dit 
invloed op de begrenzingen, de plaatsing van de kapel in 
het midden, de cellenstructuur en de 'sobere' bouwstijl. Ook 
het feit dat er hoogstwaarschijnlijk geen seminarie meer 
gebouwd zal worden maakt deze waardevol. Daarnaast 
speelt de aanwezigheid van de Duitsers ook een rol in de 
zeldzaamheidswaarden en ook dit aspect leeft door in het 
gebouw. Tot slot is het gebouw belangrijk in de geschiedenis 
van het Rooms Katholieke geloof. 

Zoals in 2.3.3. geconcJudeerd is bestaat het terrein van 
Baarendael uit twee delen, het hoofdgebouw en de kapel. 
In de analyse is gebleken dat dat zich niet aileen uit in de 
uitgangspunten, maar ook in de typologie en de architectuur. 
Dat de delen toch bU elkaar horen komt door een aantal 
elementen, waarvan de belangrijkste de compositie is. 
Doordat de beide gebouwen zich aanpassen aan het terrein 
met zijn orthogonale structuur en symmetrieas vormt het 
terrein met zijn gebouwen een compositie en een geheel. 
Bet terrein speelt hier een belangrijke rol. Naast dit aspect 
spelen het materiaal, de grote schaal en de begrenzing een 



rol bij het creeren van eenheid. 
De begrenzingen van het terrein verloopt globaal in drie 
stappen, die van het terrein, het gebouw en de interne 
structuur. Dit aspect komt voort uit de functies die erin 
hebben gezeten en heeft ook invloed op de functies die 
er in komen. Het heeft wellicht ook invloed gehad op de 
keuze van een bepaalde instantie om het gebouw te willen 
betrekken. 
De interne structuur in het oude gedeelte be staat uit kleine 
cellen verbonden door doorlopende gangen, op de begane 
grond langs de binnentuin en op de verdiepingen in het 
midden. De specifieke en grotere ruimtes zijn meer aan de 
rand van het gebouw geplaatst, zoals de kapel, de aula en de 
bibliotheek. De plafondhoogte is in het hele gebouw strak 
bepaald en cr zij n weinig momenten waar daarvan wordt 
afgeweken. Een voorbeeld waar dat wei wordt gedaan is 
weer in een specifieke ruimte aan de zijkant, de huidige 
bibliotheek. 



2.4.1. Inleiding 

In deze paragraaf zal de functie besproken worden. Bij 
de keuze voor een functie hebben een aantal aspecten een 
rol gespeeld. Tijdens het eerste onderzoek naar tijd is er 
een fascinatie voor tijdelijkheid ontstaan. Uit het tweede 
onderzoek naar de locatie is in de vorige functies is een 
lijn te ontdekken, namelijk dat ze allen mysterieus zijn 
en erugszins onbereikbaar. Bet gebouw is hier ook voor 
ontworpen en dat komt zoals gezegd in een aantal aspecten 
terug (begrenzing, oprijlaan, bouwstijl, enz) 

2.4.2. Hospice 

In deze paragraaf zal de nieuwe functie, namelijk het 
hospice, worden toegeJicht. Een hospice is een plek waar 
terminale patienten hun laatste levensdagen door kunnen 
brengen, nadat de doktoren in de ziekenhuizen de kansen 
op genezing op nul procent hebben gesteld. De behandeling 
in ziekenhuizen wordt op dat moment gestopt en de patient 
wordt naar huis gestuurd. Maar thuis is er niet altijd de 
benodigde zorg en begeleiding voor handen. Op zo'n 
moment is er de mogeJijkheid om naar een bijna-thuis-huis, 

low-care hospice of een high-care hospice te gaan. 
Ais eerste wordt kort in de geschiedenis van het hospice 
gedoken. Vervolgens worden de huidige toestand en 
toekomstige ontwikkelingen besproken. Voor een compleet 
beeld is er een bezoek gebracht aan een hospice en de 
aspecten die daar uit gekomen zijn staan in de volgende 
paragraaf. Ais laatste zijn de kenrnerken en belangrijke 
zaken op een rij gezet. 

Geschiedenis 
Al in de vroege Middeleeuwen bestonden er hospices. Dit 
waren rustplaatsen waar pelgrims die op weg waren naar 
Rome of Jeruzalem onderdak en verzorging vonden. Ze 
waren er vaak slecht aan toe. Ook mensen die in de buurt van 
een hospice konden er terecht wanneer ze ziek waren. Deze 
gasthuizen bleven bestaan tot dokters en ziekenhuizen de 
zorgende taak ovemamen. Aan het einde van de negentiende 
eeuw werd het idee van het hospice in Ierland oprueuw 
opgepakt door de 'Sisters of Charity'. In 1879 opende 
het eerste hospice haar deuren en richtte zich vooral op 
psychosociale en spirituele behoeften van mensen. Ook in 
Lyon werd door Jeanne Gamier een soort hospice opgericht. 
Vanaf die tUd verspreidde de hospice gedachte zich. 
Pas na de jaren vijftig van de twintigste eeuw kwamen de 
mogelijkheden van pijnbestrUding tot ontwikkeling, vooral 

onder leiding van Cicely Saunders. ZU opende in Londen 
een hospice, waarmee zij de modeme hospicebeweging op 
gang bracht. Ze heeft daar een breed concept van palliatieve 
zorg ontwikkeld. De zorg bestond niet enkel uit lichamelij ke 
zorg, maar er werden ook behandelingen ontwikkeld voor 
psychosociale en spirituele problemen. Niet de ziekte stond 
centraal, maar de persoon waar het om ging. Daarbij werd de 
naaste farnilie niet vergeten. Natuurlijk was het prettig dat 
dit gewoon thuis gebeurde, maar wanneer dit niet mogelijk 
was moest dit gebeuren op een plek die zo veel mogelijk op 
thuis leek, kleinschalig en intiem. 
Ook het onderwijs begon geYnteresseerd te raken in de 
begeleiding van de laatste fase van een I even. Verschillende 
hospices begonnen ervaringen uit te wisselen en probeerde 
zoveel mogelijk van elkaar te leren. De publicaties van de 
Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth Ki.ibler-Ross 
hebben vee I invloed gehad op de hospice beweging in de 
jaren zeventig en tachtig. In 1969 heeft ze met haar boek 
'Lessen voor levenden, gesprckken met stervenden' aandach t 
besteed aan de emoties van stervenden en naasten. Met deze 
en latere werken heeft ze nieuw licht geworpen op acceptatie 
van de dood en het proces van de rouwverwerking. 
In het begin van de jaren tachtig begonnen in Nederland 
ook iruatieven te ontstaan voor de oprichting van hospices. 
Vooral huisartsen, verpleegkundigen en priesters zagen de 



tekortkoming van de gezondheidszorg en waren betrokken 
bij de ontwikkelde hospices. Eindjaren negentig heeft ookde 
politiek zich met de hospicezorg bemoeid en heeft projecten 
gestart om enerzijds onderzoek te doen naar de terminale 
zorg en anderzijds de samenwerking tussen verschillende 
organisaties te bevorderen. 

2.4.3 Huidige organisatie 

De term palliatieve zorg vraagt enkele toelichting. Het is de 
zorg die gericht is op het verzachten van het lijden. Palliatief 
is afgeleid van het Griekse woord 'pallium' en dat betekent 
'mantel'. De verbinding tussen 'mantel' en het verzachten 
van het lijden wordt vaak toegelicht door het verhaal van 
Martinus. Martinus leefde in de derde eeuw na Christus, 
was een Romeinse soldaat en later de bisschop van Tours. 
Op een dag zag hij voor de poort van Arniens een zieke 
bedelaar zitten. Hij had het duidelijk koud. Martinus sneed 
zijn mantel in tweeen en gaf de ene helft aan de schaars 
geklede bedelaar en zei: 'Ik kan je niet meer genezen, maar 
ik kan er wei voor zorgen dat je lijden zoveel mogelijk 
beperkt wordt.' Hulpverleners in de palliatieve zorg geven 
eenzelfde soort boodschap af. 
De aandacht van de zorg gaat in eerste instantie altijd 
uit naar de behandeling en de genezing. WaIU1eer er 

geen behandeling meer mogelijk is, stoppen ook de 
mogelijkheden van de zorg. In een hospice wordt er zorg 
geboden in de laatste levensfase. Deze zorg gaat verder 
dan het lichamelijke aspect. De zorg moet de mogelijkheid 
bieden de bewoners van het hospice voor te bereiden op het 
naderende sterven. Hiervoor is er plaats voor psychosociale 
en spirituele behoeften van de bewoners. De bewoners 
worden nadrukkelijk nergens patienten genoemd, omdat het 
de bedoeling is dat ze zich thuis voelen en het hospice ook 
hun huis is. De verpleging en vrijwilligers zijn er te gast. 

Samenvattend zegt The World Health Organisation in 1990 
over palliatieve zorg: 

'Palliatieve zorg is de actieve complete zorg voor patienten 
van wie de ziekte niet meer reageert op genezende 
behandeling. Behandeling van pijn en andere symptomen, 
bestrijding van psychologische en sociale prob\emen en 
aandacht voor zingevingaspecten zijn van cruciaal belang. 
Het doel van palliatieve zorg is het bereiken van de best 
mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de patient als 
voor diens naasten.' 

Het NPTN (N etwerkPalliatieveZorgvoorTerminalePatienten 
Nederland) ontwikkelt zich tot een 'brancheorganisatie voor 

de palliatieve terminale zorg en zegt in haar statuten het 
volgende over palliatieve zorg: 

Palliatieve zorg voor terminale patienten omvat ondermeer 
de navolgende kenmerken: 
• wordt verleend aan mensen in de laatste levensfase; 

het leven wordt zo draaglijk en menswaardig mogelijk 
gemaakt voor de patient en diens naasten; 

• is kortdurend van aard (gemiddeld drie maanden); 
• richt zich op de gehele mens en diens naaste 

omgeving; 
• omvat geYntegreerde (para-)medische, verpleegkundige, 

psychosociale en pastorale zorg en begeleiding door en 
van beroepsgroepen en vrijwilligers; 

• benut de wetenschappelijke bevindingen en ervaringen 
op het gebied van de palliatieve zorgverlening; 

• is gericht op zingeving in de laatste levensfase; 
• vindt plaats in een daartoe geschikte materiele omgeving 

die veiligheid en geborgenheid biedt. 

De bewoners komen terecht in een hospice, wanneer het 
sterven dichtbij is (levenverwachting minder dan drie 
maanden) en er thuis geen mogelijkheden meer zijn voor 
de verzorging door familie of de thuiszorg. Een hospice 
wordt vaak gedeeltelijk gesubsidieerd en er wordt vaak een 



kleine bijdrage gevraagd, ten behoeve van de elektriciteit, 
verwarming en maaltijden. Opvallend is dat dat vaak 
berekend wordt per dag. 
Vaak heeft een hospice een bepaalde visie op het sterven. 
Er zijn hospices die het sterven verzachten, maar de natuur 
verder zijn gang laten gaan en waar euthanasie dus verboden 
is. Anderen staan hier open voor. Dit is vaak tussen de regels 
door te lezen op de websites van de verschillende hospices. 
Er is ook verschil in de zorg die men kan verwachten in het 
hospice. Bij de ene zijn de verzorgende en verpleegkundigen 
altijd aanwezig, bij de ander wordt het geheel gerund 
door vrijwilligers en wordt de verzorging gedaan door de 
thuiszorg. 
De overheid is van mening dat ieder persoon en zijn familie 
recht heeft op palliatieve zorg. Er is een snelle ontwikkeling 
waar te nemen in deze sector, wat betreft vergoedingen en 
ook wat betreft de netwerken van deze zorg. Wat opvalt, 
is de kleinschaligheid en daarmee ook de versnippering 
in het hospice-netwerk. Het zijn veel op zich zelfstaande 
organisaties. 
In de samenleving is er behoefte om bewust met het sterven 
bezig te zijn en om dit te doen waar je verzorgd wordt in een 
persoonlijke en huislij ke sfeer. 

Toekomst 

In de toekomst zal de vraag naar hospicezorg gaan 
toenemen. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste 
is er de vergrijzing. Door de vergrijzing stijgt het aantal 
terminale patienten tot het op een hoogtepunt is in 2040. 
Gevolg hiervan is dat de zorg voor deze patienten evenredig 
toeneemt. Ook is de ziekte kanker hard op weg om 
doodsoorzaak nummer een te worden. Door de aard van 
deze ziekte zullen er meer hospices nodig zijn. Daarnaast 
worden we in onze maatschappij steeds individualistischer. 
Het is niet vanzelfsprekend in onze cultuur dat we onze zieke 
ouders zelf verzorgen. Hier hebben we gewoonweg 'geen 
tijd voor!' en het past niet in ons leven. Iemand anders moet 
deze zorg op zich nemen. Mensen die geen (contact meer 
met de) familie hebben en terminaal ziek zijn komen vaak 
in een hospice terecht. Ais laatste zijn mensen steeds meer 
bewust bezig met spiritualiteit en de dood. Een hospice is 
een plek waar daar de rust en de kennis voor is. Steeds meer 
mensen kiezen voor deze manier van sterven. 

2.4.4 Bezoek Hospice Martinus 

In het onderzoek is er verschillende literatuur gelezen over 
de hospicezorg, de laatste levensfase en dood. Dit had tot 
doel te begrijpen wat voor sfeer er heerst in een hospice en 
te begrijpen hoe een bewoner en verzorger zich kan voelen. 

Het gaat toch te ver om dit hier uitvoerig te bespreken. In 
de bronvermelding is beschreven welke literatuur hiervoor 
gelezen is. 
Aansluitend op de literatuur en met hetzelfde doel is er 
een bezoek gebracht aan een hospice, hospice Martinus 
te Mechelen in Zuid Limburg bezocht. Ik heb gekozen 
voor dit hospice, omdat deze instelling zich bevindt in 
een monumentaal pand, De Heerenhof genaamd . De 
geschiedenis van dit gebouw gaat terug tot in de 12" eeuw. 
De hertogen van het vroegcre Limburg waren eigenaren 
van dit landgoed. AI is het gebouw een aantal keer door 
brand verwoest en weer opgebouwd, het heeft steeds zijn 
uitstraling behouden. Het pand heeft lang gediend als 
gemeentehuis van de gemcente Wittem, waar Mechelen toe 
behoort. Nu is een deel van het pand in gebruik als hospice 
Martinus. Aan het hof zitten ook nog een zorghotel voor 
revaliderende patienten, een opleidingsinstituut voor het 
personeel van de thuiszorgorganisatie Domicura en VZR in 
ondergebracht en er is een hotel voor verpleeghuispatienten. 
In de directe nabijheid van het landgoed zijn een aantal 
seniorenwoningen geplaatst. 
Tijdens het bezoek zijn er naast het ervaren van de sfeer een 
aantal vragen gesteld die ontstaan waren tijdens het lev en 
van de literatuur en het onderzoek naar tijd en architectuur. 
Hierdoor is er een duidelijk en praktisch beeld ontstaan 



van het werken van een hospice, maar is er ook antwoord 
gegeven op spiritueie en architectonische vraagstukken. 
Tijdens het bezoek ben ik rondgeieid door Doreen Janssen, 
teamleider van het hospice, en met haar heb ik het interview 
afgenomen. 

I. Hoe ziet u het hospice? Waar moet het aan voldoen? 
Welke faciliteiten moet het bezitten? 

Het moet een huiselijke ruimte zijn waar de bewoners 
centraal staan en waar ze rust kunnen vinden. De wens van 
de bewoner staat voorop. Er moet ruimle zijn voor familie 
en vrienden, een aparte ruimte voor kinderen, een keuken 
(zeljbediening, zodat huiselijke sfeer ontstaat) en voldoende 
beweegruimte voor de bewoner. De kamer van de bewoner 
speelt een belangrijke ro!. Deze kamers moe/en ruimte 
bieden voor persoonlijke accenten, zoals foto s, een luie 
stoel en/of een schilderij. 

2. Hoe ziet een normale dag in het hospice emit? Wat doen 
de bewoners, de familie en de mensen die er werken? 

Het is iedere dag anders in het hospice. De ene dag is het 
gezellig en hebben de meeste bewoners en hun families een 
goede dag, maar de volgende sterven er drie mensen. Toch 

een poging om een normale dag te beschrijven: s Ochtends 
staan de bewoners op wanneer ze dat zelj willen. Ze vragen 
om verzorging wanneer ze dit nodig hebben en die wordt 
dan geboden. Het eten wordt bereid rond de middag. In de 
loop van de middag komen de bewoners die willen uit bed 
en gaan naar de woonkamer of naar buiten. Er was eens een 
bewoner die elke middag zo lang het nog kon op het terras 
tegenover het hospice een pilsje ging drinken. Vaak gaan ze 
in de zomer op het terre in voor het hospice op een bankje 
onder een boom zitten. Het bezoek kan heel de dag komen, 
zolang de bewoner het zo wilt. Ze kunnen ook blijven slapen. 
s Avonds gaat iedereen weer langzaam terug naar de kamer 
om te slapen. 

3. Kunt u de sfeer beschrijven in een hospice? 

Vanuit de medewerkers van het hospice wordt er voor 
huiselijkheid en nlst gezorgd De sfeer naast de rust 
en hUiselijkheid wordt bepaald door de families van de 
bewoners en verschilt daardoor. 

4. Hoe ziet een ideaal georganiseerd hospice er volgens u 
uit? Zowel qua sfeer als functionerenJ organisatie? 

Een relatie met een buitennlimte is prettig voor de aan bed 



gebonden bewoners. Ook is het heel prettig voor de bewoner 
en de verzorger om een badkamer te hebben die rechtstreeks 
vanuit de kamer te bereiken is. Het is niet nodig een eigen 
keukentje te bezitten. 
Daarnaast is het heel fijn om binnen de muren van het 
hospice een mortuarium te hebben. Door de bekendheid van 
het gebouw en de locatie is het prettig hier afscheid te nemen 
en niet in een onbekend mortuarium. Het houdt dan niet op 
bij het sterven in het hospice. Dit geeft de mogelijkheid aan 
het hospice om ook de nazorg te begeleiden. 
Een rookruimte is niet altijd aanwezig, omdat dit op de 
grens ligt van het vrijheidsprincipe van het hospice en de 
organisatie van het hospice. 

5. Hoe oud zijn de bewoners gemiddeld? Dit in verband met 
interesses en generaties. 

Gemiddeld zijn de bewoners ongeveer 60 jaar oud. De 
jongste zal 40 jaar zijn en de oudste 85 of nog ouder. Er is 
ooit een bewoner van onder de dertig geweest, maar over 
het algemeen zijn ze wat ouder. 

6. Wat voor rol speelt de locatie, voor de patient, voor de 
medewerker en voor familie en vrienden? 

Een rustige en natuurlijke omgeving is belangrijk voor de 
ligging van een hospice. Wanneer er gekozen kan worden 
tussen een rijtjeshuis in Heerlen en hospice Martinus aan 
de dorpsrand van het heuvelachtige Mechelen, kiest men 
vaak voor de laatste. De rust die er heerst, is belangrijk en 
de overheersing van de natuur. 

7. Wat voor rol speelt de het gebouw, voor de patient, voor 
de medewerker en voor familie en vrienden? 

De monumentaalheid van het gebouw draagt bij aan 
een prettige en rustieke omgeving. De mensen zijn vaak 
gefnteresseerd in de geschiedenis van het gebouw en vragen 
er vaak naar. Ze zijn zich bewust van een verleden. 

8. Wat voor rol speelt de kamer, voor de patient, voor de 
medewerker en voor familie en vrienden? 

De kamer is het diepste domein van de bewoner. Hier 
regeert hij en is zijn wil wet. Vooral in het begin van de 
opnametijd brengt de bewoner ook tijd door in de collectieve 
woonkamer, keuken en gaat hij naar buiten, maar dat wordt 
tijdens het verblijf steeds minder. Hiermee is de kamer een 
heel belangrijk element in het hospice. 

9. Hebben bewoners behoefte aan contact met elkaar? 
Vinden zij troost bij elkaar? 

Dit is bij iedere bewoner anders. Sommige hebben er wei 
behoefte aan, andere willen het stervensproces liever aileen 
beleven. Een ander belangrijkpunt is dat wanneer bewoners 
te ziek zijn ook geen contact meer kunnen maken, al zouden 
ze dat willen. 

10. Hebben familie/vriendcn behoefte aan contact met 
elkaar? Vinden zij troost bij elkaar? 

In de collectieve keuken vindt er vaak ontmoeting plaats 
tijdens een doelgerichte handeling (bijvoorbeeld koffie 
zetten). Hier komen de contacten vaak op gang en wordt er 
meegeleefd met elkaar, ervaringen uitgewisseld en verdriet 
gedeeld. Deze worden na de eerste contacten in de keuken 
voortgezet in de collectieve woonkamer. Toch ligt dit ook 
aan het type familie. Er zijn er bij die hier geen behoefte 
aan hebben. De woonkamer is ingedeeld in verschillende 
plekken, zodat iedere familie een eigen 'domein' kan 
hebben. Dat is vooral gedaan door plaatsing van meubels, 
er ontstaan verschillende plekken. 

11. Patienten worden nu met een levensverwachting van 



minder dan 3 maanden opgenomen. Kubler Ross zegt in 
haar boek dat ze de bewoners liever langer begeleid dan die 
3 maanden. Wat vindt u hiervan? 

Palienlen moelen niel Ie vroeg opgenomen worden. Een 
voorbeeld uil de praklijk: Ze kwam lopend hel hospice 
binnen en was nog zo goed van gezondheid dal ze zich 
afvroeg wal ze er deed. Ze wilde loen eigenlijk weer naar 
huis om haar normale leven nog even Ie leven. Dus daar is 
weI een grens aanwezig, aileen verschilt die per persoon. 

12. Ziet u een bepaalde overecnkomst tussen bewoners 
in de manier waarop de tijd verloopt? Gaan ze eenzelfde 
opvolging van peri odes door? 

Ze gaan allemaal dezeljde jases door, maar niel allijd in 
dezeljde volgorde en in helzeljde lijdsbeslek. Er zijn er 
ook genoeg die een bepaalde jase eenvoudigweg niel meer 
halen. WeI is duidelijk Ie zien dal de bewoners die lopend 
binnen kwamen, sleeds minder ver van hun kamer vandaan 
komen. 

13. Hoe ziet u de toekomst van de instelling hospice? 

De vraag naar pallialieve zorg neeml loe. Daar zijn 

verschillende redenen voor. Te beginnen mel de vergrijzing 
van de bevolking. Daarnaasl is de individualisering 
een reden, mensen kunnen niel meer zo inlensiej voor 
elkaar zorgen. Daarnaasl is kanker hard onderweg om 
doodsoorzaak nummer een Ie worden. Kanker is een ziekte 
die gepaard gaal mel een lang en slopend zieklebed en hier 
is de hospice-zorg op ingespeeld. Ook wordl de mogelijk 
van slerven in een hospice sleeds bekender, waardoor Sleeds 
meer mensen bewusl kiezen voor hun einde in een hospice. 

2.4.5 Conclusie 

Op het gebied van de architectuur zijn er een aantal aspecten 
te zeggen over een hospice. Wat uit de Iiteratuur en het 
bezoek aan het hospice duidelijk naar voren komt zijn 
enkele sfeerbeelden, namelijk huiselijk, intimiteit en rust. 
De sfeer wordt daarnaast bepaald door de bewoners en hun 
familie. Het is belangrijk dat het hospice zich richt op de 
gehele mens en diens naaste omgeving. 
Contact tussen de verschillende mensen in het hospice 
is belangrijk. De een heeft daar meer behoefte aan als de 
ander, maar de mogelijkheid moet er zijn. Met contact 
wordt bedoeld dat er interactie is tussen de bewoners en hun 
naasten, tussen bewoners onderling en tussen de families 
van de bewoners onderling. Ook speelt het contact met de 

verzorgers en begeleiders een grote rol. Door met elkaar te 
praten over de situatie worden ervaringen uitgewisseld, over 
angsten gesproken en inspiratie uitgewisseld. 
In het hospice moet er naast de zorg voor een waardige 
laatste fase van het leven een duidelijke rol zijn voor de 
dood. In het ziekenhuis is deze er niet en uit de literatuur 
blijkt wei dat mensen behoefte hebben zich hier op een 
persoonlijke manier in te verdiepen en met mensen over te 
praten. In de huidige maatschappij is er geen tijd om over 
de dood na te denken. De dagelijkse beslommeringen staan 
daar te dichtbij en op een of andere manier kom je dan niet 
toe aan het intieme sterven. In een hospice heerst de rust 
en zijn er de mogelijkheden om je volledig te concentreren 
op de persoon die gaat sterven, of als stervende, om nog te 
doen wat je wilt doen. 
Zo is de rol van de kamer in een hospice fundamenteel. 
Het is het belangrijkste element in het hospice, omdat dit 
hoogstwaarschijnlijk de plek is waar de bewoner zijn laatste 
dagen door zal brengen en zal sterven. Zoals Doreen Janssen 
al zei moet er in de kamers een soort flexibiliteit heersen, 
zodat iedere bewoner er zijn persoonlijke kamer van kan 
maken. 
Ook is de aansluiting van de kamers op de andere ruimtes 
heel belangrijk. De bewegingsruimte van een bewoner 
wordt steeds meer beperkt. 



Als laatste is de scheiding tussen prive en openbaar heel 
belangrijk, zowel op kleine schaal (tussen de kamers en bijv. 
de keuken) als op grote schaal (tussen terrein en gebouw). 
Het is niet waarschijnlijk dat een hospice bestaat uit een 
volledig open ruimte. 

Programma van Eisen 
Uit het bovenstaande onderzoek naar de functie is een 
Programma van Eisen samengesteld. Hierin is te lezen wat 
voor ruimtes er in het hospice aanwezig moeten zijn: 

• Routing: 
Entreehal 
Receptie 
Wachtruimte 
Toiletten 
Gangen 
Trappenhuizen 

• Kamers voor bewoners: 
Badkamer 
Toilet 
Keuken 
Woonlslaapkamer 
Standaard meubilair: bed, stoel, tafel en kast, 

Eigen accenten bijv. een klok, een schilderij, 
wandkleed, foto's, tv., luie stoel, enz. 
Flexibele nlimtes, nlimte in ruimte concept, de 
wereld van de bewoners wordt steeds kleiner. 

• Logeerp\ekken voor familie en vrienden 

• 'Behandelkamers': 
Fysiotherapie/massage/ontspanningsoefeningen 
Haptonomie 
Zwembadlsaunaldompelbadenlinfrarood, enz. 
Aromatherapie/gebruik van esoterische olien 
Psychotherapie/psychiater 
Sociale therapie 
Spirituele ruimtes 
Creatieve therapie 
Voetreflextherapie 
Muziektherapie 
Behandelkamers pijnbestrijding, (medicijnen, 
zenuwblokkades, palliatieve chirurgiscbe 
opera ties) 
Dokter/apotbeek 
Maatscbappelijk werk 
Ruimtes voor verzorgers 
Ruimte voor de stervensbegeleiders (kantoor) 

• Ontspanningsruimtes: 
Bibliotheeklleesruimtes 
Televisieruimte/bioscoop 
Lounge 
Hobbyruimte 
Kapperlschoonheidspecialiste 
Winkel 
Speelruimte voor kinderen 
Eetzaal/restaurant 
Rookruimte 
Aula 
Buitenruimtes afgeschermd 
Buitenruimtes om te wandelen voor zowel 
bewoners als familie/vrienden 

• Praktische ruimtes: 
Keuken (koudlwarrn/broodlkoeling) 
Wasserette 
Technische ruimten 
Magazijn/opslag 

• Spirituele ruimtes: 
Ruimte voor bet lichaam na de dood 
Ruimte voor afscheid na de dood 
Gedenkplaats 



2.5.1. Inleiding 

In deze paragraaf zullen de bevindingen van de theoretische 
onderzoeken uit de pamgrafen 2.2, 2.3 en 2.4 aan elkaar 
gekoppeld worden om de randvoorwaarden te stellen ten 
behoeve van het ontwerp. Dit zal gebeuren aan de hand van 
thema's, gedestilleerd uit de bovenstaande onderzoeken. Op 
de thema's zullen een drietal vragen worden losgelaten, een 
over de betekenis algemeen, over de huidige toestand van 
het gebouw en over de betekerus voor het ontwerp. 

2.5.2. Thema's 

TijdeJijkheid 
Hoe beleef je tijdelijkheid? 
Het bewustzijn van tijdelijkheid zet ons aan om iets te 
doen in ' onze tijd' . Dit brengt ons tot de drang om steeds 
verder Ie komen, tot vooruitgang. Maar dit brengt ook 
met zich mee dat alles een beperkte tijd heeft, alles steeds 
ontwikkeld en daarmee ook steeds verandert. N iets heef! het 
eeuwige bestaan. Wij dus ook niet, we bestaan tijdelijk en 
kunnen ieder moment sterven. We zijn er ons bewust van, 
maar denken er ruet constant aan. Geconcludeerd is dat het 

verleden op zich waardeloos is. De manier waarop we er 
mee om moelen gaan is het verleden opnieuw bekijken en 
waarde geven. Het veri eden wordt dan hergebruikt. 
Het onderwerp van het essay heeft invloed gehad op de 
keuze voor de functie, een hospice, waarin tijdelijkheid 
benadrukt wordt. Tijdelijkheid is voor iedereen een feit: We 
leven allemaal tijdelijk en zullen allemaal sterven. Voor ons 
is dat over vijftig jaar, tien jaar, een jaar of over een maand. 
Al de bewoners van een hospice verblijven er tijdelijk, maar 
juist omdat al deze mensen hier tijdelijk verblijven wordt 
het voor velen 'normaal', net als het voor ons normaal is dat 
we maar tijdelijk op deze wereld zijn. Hierdoor is het voor 
een groot aantal van de bewoners prettiger leven, omdat ze 
niet constant hoeven te denken " ik ben er straks niet meer en 
zij wei", want zij zijn er straks ook niet meer. Het accepteren 
van de dood wordt hierdoor vergemakkelijkt. 

Hoe zie ik het terug in het huidige gebouw? 
Monumenten willen we eigenlijk tot in de eeuwigheid 
bewaren, het weerspiegeld een verleden, een identiteit en 
houvast in deze dynamische samenleving. Toch zien we aan 
steden en gebouwen al dat dit niet mogelijk is . 
In het gebouw van Haarendael is een ontwikkeling te zien, 
een langzame voortstuwende beweging die uiteindelijk 
zoveel spanningen met zich mee brengt dat er een breuk 

ontstaat in de tijdslijn. In die ontwikkeling is tijdelijkheid 
verborgen en blijkt dat niets permanent is . In sommige delen 
van het monumentale gebouw is te zien dat het verleden, of 
het gebouw waardeloos is geworden. 

Hoe ziet dit eruit in het ontwerp? 
De gevel kan zo worden bewerkt dat er nieuwe waarde 
gegeven wordt en de gevel zo hergebruikt wordt voor de 
toekomst. 
Het Voormalig Groot Seminarie is door de ontwikkelingen 
in de tijd een groot en complex gebouw geworden. Hierdoor 
wordt de functie die erin komt ook van een bepaalde schaal. 
Zoals eerder besproken bestaan er in de huidige toestand 
veel kleinschalige hospices, wat de structuur fijnmazig en 
versnipperd maakt. Door toekomstige ontwikkelingen als 
individualisering, vergrijzing en de hoge efficientie-eis is er 
gekozen voor een grootschalig hospice. Dit brengt met zich 
mee dat er veel mensen bij e1kaar wonen die allen tijdelijk 
te leven hebben. Hierdoor wordt de acceptatie van de dood 
bevorderd. 

Structuur van het gebouw 
Hoe beleef je de structuur van een gebouw? 
In een monument vinden vaak functieveranderingen plaats, 
ofwel schaalvergroting of -verkleirung, of een gehee\ 



andere functie . Een gebouw wordt ergens voor gebouwd 
en ontworpen, maar zodra die uitgangspunten verdwijnen, 
ontstaan er spanningen tussen gebouw en functie . 

Hoe zie je dat terug in het huidige gebouw? 
In het originele gedeelte zie je de structuur van het gebouw 
en de functie goed terug in de gevel, een cellenstructuur 
sluit aan op de gevelopeningen. In de aanbouwen, vooral de 
jongere, sluit dit steeds minder op elkaar aan. De schaal van 
de functies, en dus ook de ruimtes, worden groter, maar de 
gevelopeningen worden met dezelfde schaal doorgezet. 

Hoe ziet dat eruit in mUn ontwerp? 
In mijn ontwerp sluit ik de structuur van de nieuwe functie 
aan op de verschaling in het gebouw: kleine cellen in het 
origineel, grote ruimtes in de vleugels. Daartussen zitten de 
overvloeiende ruimtes. 

Begrenzingen 
Hoe beleef je begrenzingen? 
Zoals Granpre Moliere al concludeerde in zijn theorie 
hebben mensen grenzen nodig. De oorzaak van, volgens 
hem, slechte architectuur in het begin van de 19< eeuw was 
het gebrek aan begrenzingen in de samenleving en in de 
architectuur. Een begrenzing scheidt prive van openbaar. 

Het duidelijkste voorbeeld daarvan is de gevel van een huis, 
maar ook de voordeur, het tuinhekje of een oprijlaan scheidt 
de openbare straat van het huis. Er zijn vele overgangen van 
prive naar openbaar te bedenken, met als uiterste heel abrupt 
(zoals een gevel recht aan de straat) of heel geleidelijk (een 
tuinhek, vervolgens een tuin, een overstek boven de deur en 
een voordeur). Het is afhankelijk van de ftmctie hoe je deze 
overgang vorm wilt geven. 

Hoe zie je dat terug in het huidige gebouw? 
Wanneer je de functies op een rij zet, zie je dat ze allen bewust 
omgaan met begrenzingen: een seminariestudent zocht naar 
onthechting van de maatschappij en stelde dus duideJijke 
grenzen tussenzijn levenop hetseminarieendemaatschappij. 
De krijgsgevangenis kon ook geen pottekijkers gebruiken 
en nam de grenzen die het seminarie had gesteld dankbaar 
over. Toen het stichting voor gehandicaptenzorg het gebouw 
betrok, zocht men nog naar een manier om de bewoners te 
beschermen of af te schermen van de maatschappij . Nu die 
kijk op gehandicaptenzorg is veranderd en de grens tussen 
bewoners en maatschappij geheel moet verdwijnen, kunnen 
ze niets meer met het gebouw. 
Dit geeft aan hoe duidelijk de begrenzingen op het terrein 
van Haarendael aanwezig zijn. Wanneer je naar binnen 
wilt, zul je er een aantal tegen komen. Als eerste is er de 

scheiding tussen terrein en omgeving. Deze is vormgegeven 
door de 500 meter oprUlaan, hoge begroeiing en houtwallen 
en sJoten. De omgeving bestaat uit akker en weiland. De 
tweede scheiding is tussen het terrein en het gebouw, die 
is door de hardheid van de gevel heel duidelijk. De relatie 
tussen terrein en gebouw bestaat uit de inbedding van 
het gebouw in het terrein. De binnentuinen, die eigenlijk 
een soort bufferzone zouden kunnen zijn, werken om 
verschillende redenen niet zoo Ook intern zijn er duidelijke 
grenzen tussen gang en ruimtes die daar aan liggen. 

Hoe ziet dat er uit in het ontwerp? 
Zoals gezegd heeft het terrein een duidelijke scheiding 
tussen omgeving en terrein. Dit heeft invloed op de functie 
die het gebouw betrekt. Het streven naar het accepteren 
van de dood door terminaal zieken te concentreren kan 
me de door begrenzingen worden be"invloed. Bet terrein 
kan gezien worden als een kleine samenleving binnen onze 
samenleving, die zich min of meer afsluit van de rest, zodat 
het idee dat het gevoel van tijdelijkheid wegvalt voelbaar 
wordt. 
De binnentuinen moeten meer als bufferzone gaan werken 
en meehelpen aan een geleideJijke overgang van terrein 
naar gebouw. Deze kwaliteiten worden gecreeerd wanneer 
de binnentuinen een ander uiterlijk en een andere functie 



krijgen als het omliggende terrein. Er moet iets te doen zijn 
in de tuinen en wanneer er een relatie komt tussen de functie 
in het gebouw en buiten wordt het meer bij het gebouw 
betrokken. 
De kamers van de bewoners moeten privacy bieden, maar 
zo lang mogelijk in open verbinding staan met het gebouw. 
Hier moet een geleidelijke overgang van prive naar 
openbaar gecreeerd worden. De interne begrenzingen die 
nu aanwezig zijn worden ter discussie gesteld. Het gebouw 
moet toegankelijk zijn , geen sterke en duidelijke grenzen 
hebben, zodat de bewoner zel f kan bepalen wat hij nog kan 
doen. Toch moet het geheel wei ingekaderd worden, en dat 
is de buitenzUde van het gebouw, de geve\. 

KJeiner wordende wereld 
Hoe beleefje een terminale ziekte? 
Waar je eerst nog gewoon boodschappen deed, kan je de 
volgende week niet meer komen en wandel je aileen nog 
naar de brievenbus en terug. Uiteindelijk is het bed en de 
stoel de enige plek waar je kunt (en wilt) komen. 

Hoe ziet er dat in de huidige toestand uit? 
In het gebouw zijn al duidelijk verschillende schalen 
aanwezig, te lezen in de analyse van het gebouw. 

Hoe ziet er dat in het ontwerp uit? 
Door in het gebouw een verloop van grote naar kleine 
ruimtes te creeren ontstaat er een steeds kleinere en veiligere 
wereld. Dit verloop gaat geleidelijk en de functies lopen 
mee met dit verloop. De slaapkamer is de kleinste schaal 
en dit wordt groter volgens de rij persoonlijke gezinskamer, 
keuken, eetkamer, zitkamer, behandelruimtes en collectieve 
ruimtes. Dit komt overeen met de huidige structuur van het 
gebouw. 

Tijdslijn verlengen 
Hoe beleef je een tUdslijn? 
Wanneer op een plek vee I geschiedenis zichtbaar is, 
bijvoorbeeld in Rome, besef je hoe lang de tijdslijn en 
het verleden van de mens al is. Hierdoor wordt 'jouw tijd ' 
relatief korter en besef je de tijdelijkheid van ons bestaan. 

Hoe zie je dit terug in het huidige gebouw? 
Door de monumentale waarde die het gebouw bezit wordt 
je je bewust van de tijdslijn in Haarendael. Het laat zien 
dat wij mensen maar heel klein zijn in vergelijking met de 
tijd. Het gebouw laat een aantal belangrijke tijdspunten zien 
(reacties op de tijd), waardoor de tijd voelbaar wordt in het 
gebouw. 
In het eerste essay heb ik uitgebreid gesproken over het 

begrip tijd en over hoe ik de geschiedenis en tijd zie. Dit beeld 
zou je ook toe kunnen passen op het terrein van Haarendae1. 
In het gebouw van Haarendael is een ontwikkeling te zien, 
een langzame voortstuwende beweging die uiteindelijk 
zoveel spanningen met zich mee brengt dat er een breuk 
ontstaat in de tijdslijn. Ik zie op de tUdslijn van Haarendael 
ook een aantal breuken. Ten eerste is er een breuk wanneer 
het seminarie gebouwd wordt. Dit was een reactie op 
de tijd en loste een aantal spanningen die heersten in die 
tUd op (niet op wereldwijde schaal , maar wei op kleinere 
schaal). Dit ging een lange tijd goed en wanneer het nodig 
was werden de aanbouwen in dezelfde stijl gebouwd als 
het hoofdgebouw. Na een tijd ging men zich afvragen of 
dit nog wei de goede methode was, maar bouwde ondanks 
dat in grote lijnen door op het hoofdgebouw, waardoor 
er spanningen ontstonden, zowel in de architectuur als in 
uitgangspunten. In het gebouw is dit te zien in de subtiele 
verschillen die ik besproken het in paragraaf2 .3.4, zoals de 
dakrand die eenvoudiger wordt en de kopgevel die anders 
wordt uitgevoerd. De spanningsopbouw is af te lezen in 
het gebouw. In 1939 bouwde Granpre Moliere zijn kapel, 
met tegengestelde uitgangspunten, met een architectuur die 
tegengesteld is aan het terrein en de bebouwing. Zo loste 
hij op zijn manier de spanningen op die op dat moment 
aanwezig waren. Dit tijdstip vormt daardoor de volgende 



breuk . 
Wanneer ik deze theorie bekijk, is de ontwikkeling van het 
gebouw heel interessant, omdat daar in te zien is waar en 
wanneer de spanningen ontstonden. De spanningsopbouw 
zou je hier uit af kunnen leiden. Maar daamaast zijn ook 
de breuken in de lijn van tijd erg belangrijk, waar het 
hoofdgebouw en de kapel de belangrijkste zijn voor de 
archi tectuur. 
Dus ik zie Haarendael als voIgt: Het bouwen van het 
seminarie was een breuk in de lijn van tijd ter plaatse van 
Haarendael. Hierna voIgt een peri ode van relatieve rust, 
maar na een bepaalde tijd wordt er spanning opgebouwd, 
doordat de tijd verloopt, alles tijdelij k is en daardoor alles 
verandert. Als climax van die opgebouwde spanning maakte 
de bouw en de architectuur van de kapel een breuk in de lijn 
van tijd. 
Wanneer je aankomt lijkje terug in de tijd te kunnen kijken, 
door de classicistische del en, de fronton , de kapel en de oude 
beplanting. De bouwstijlen zijn beide neostijlen, gebaseerd 
op het toenmalige verleden, waardoor je in eerste instantie 
nog verder terug lijkt te kijken. 

Hoe vind je dat terug in het ontwerp? 
Het gebouw en het terrein spelen een belangrijke rol in de 
kwaliteit van een hospice. Doordat het een monumentaal 

pand betreft wordt de tijdslijn van het gebouw opgerekt, 
waardoor er bewustwording komt van de lange lijn van 
tijd. De tijdslijn die de bewoners ervaren wordt langer en 
het gedeelte waar zij leven korter. Ze zien hun levenslijn 
op een grotere schaal en kunnen het doodgaan, eigenlijk de 
tijdelijkheid, beter accepteren. Het effect van de historische 
lagen wordt sterker wanneer er een laag van deze tijd wordt 
toegevoegd. De tijdlijn van het terrein wordt zo nog verder 
opgerekt. Wanneer het omgebouwd wordt tot hospice is het 
goed om de laag van het oude hoofdgebouw te zien, de laag 
van de kapel en de laag van deze tijd . 

Compositie 
Hoe beleef je de compositie? 
De compositie heeft veel invloed op je een gebouw ervaart 
en op welk deel de nadruk komt te liggen. Een symmetrische 
compositie is een evenwichtige compositie waar de 
aandacht vaak op het midden ligt of op de beide zijkanten. 
Wanneer je een compositie hebt met schuine lijnen brengt 
dit vaak spanning en dynamiek met zich mee. Door iets in 
de compositie toe te voegen of weg te halen kan de gehele 
compositie veranderen. 

Hoe zie je dit terug in het huidige gebouw? 
Het gebouw is symmetrisch van opzet, heeft een carrevorm 

en de aandacht richt zich op het midden van de voorgevel. 
Dit wordt benadrukt door de laan die precies op dat punt 
uit komt en door het fronton en de klokkentoren. De laan 
loopt door in het terrein als symmetrieas. In de analyse is dit 
uitgebreid besproken. 

Hoe zie je dat terug in het ontwerp? 
Door de symmetrielijn om te zetten in een echte lijn, een 
routing, krijgt de kapel een belangrijkere positie in de 
compositie. Ook wordt het gebouw anders benaderd, van 
binnenuit en vanuit de kapel. 





3 . . , '~'. 
3.!JiI __ _ 

In dit hoofdstuk zullen de thema's uit het vorige hoofdstuk 
omgezet worden in een ontwerp. Dit ontwerp zal besproken 
worden aan de hand van de dragers van het ontwerp, 
namelUk het binnenkomen (de entree), de organisatie en de 
omgang met de gevel. 

3.2. 

In de huidige si tuatie is ereen duidelij ke entreepartij aanwezig. 
Door de plaatsing van het fronton, het klokkentorentje en de 
symmetrische opzet is de gehele compositie op dit gedeelte 
gericht. De stichting voor gehandicaptenzorg heeft de entree 
verplaatst naar links. Hierdoor is de logica uit het gebouw. 
In eerste ins tan tie werd gedacht om in het ontwerp de entree 
terug op de originele plaats te zetten. Dit bleek echter niet te 
rUmen met de plaatsing van de kamers rond de binnentuin. 
Openbaar en prive lag hierdoor te dicht bij elkaar en vanuit 
de ideeen over de begrenzingen was dit zeker niet gewenst. 
Er is geprobeerd om voor de entreerouting een secundair 
pad aan te leggen op de zolder of in de kelder, maar dit bleek 
heel omslachtig. 
UiteindelUk is de entreesequentie als uitgangspunt genomen. 
Deze wordt ingezet door de poort, gevolgd door de laan en 
loopt door als symrnetrielijn van het gebouw en de kapel. 
De fysieke IUn stopt nu voor de originele ingang. Door de 
symmetrielijn echt vorm te geven ontstaat er een nieuwe 
optie voor de entree, namelijk in de hal van de kapel. De 
IUn loopt door tot in de ronding van de kapel. Deze ronding 
vorrnt het eindpunt van de IUn, wat overeenkomt met het 
eindpunt van het verblijf van de bewoners. De kapel krUgt 
een belangrUkere plek in de compositie. Waar ze eerst 





verborgen achter de voorgevel en aan de binnentuin lag 
neemt het nu een centrale positie in. Het gebouw wordt 
nu van binnenuit benaderd. Symbolisch krijgt de dood een 
grotere rol in de compositie. 

Om een duidelijk beeld te vormen van de entreesequentie 
zullen nu de belangrijkste punten besproken worden samen 
met de ruimtelijke kenmerken. Vanuit de parallelweg van de 
N65 is het beginpunt van de laan te vinden, een bakstenen 
poort met religieuze afbeeldingen. Deze poort is laag en 
sma!. Vervolgens is er een lange laan met aan beide kanten 
een dubbele rij grote bomen die de bezoeker naar het 
gebouw leidt. Dit is een hoge, maar smalle, lange ruimte 
begrensd door bomen. De voorgevel van het gebouw wordt 
steeds zichtbaarder. Voor de gevel is een open veld gelegen, 
zodat de gehele gevel verschijnt. Het wordt duidelijk dat 
de lijn door het gebouw heen breekt en daarna doorgaat. In 
de al monumentale gevel is een even monumentale sleuf 
gemaakt. Als vanzelf loop je richting deze doorbraak. 
De voorgevel opent zich op het punt waar de as het gebouw 
raakt, maar laatje nog niet binnen. De gevel sluitje duidelijk 
nog buiten door het materiaal van de gevel hier door te 
zetten. Ook de dakrand klapt naar binnen om. Hierdoor 
ontstaat er een ruimte waar eigenlijk niets gebeurd. De 
gevel is weggesneden tot de onderkant van het fronton. 

Dit is te zien aan het materiaal dat daar omklapt in het 
plafond van de doorbraak . Om een doorgang op de eerste en 
tweede verdieping mogelijk te maken zijn er loopbruggen 
in de doorbraak geplaatst. Deze loopbruggen zijn net als de 
doorbraak en de bestaande gevel monumentaal vormgegeven. 
Dit wil zeggen dat er zware en relatief massieve materialen 
zijn gebruikt. De overspanning is gemaakt van stalen 
liggers. De zijkanten zijn bekleed met beton. Dit beton is 
lichtdoorlatend, wat vooral 's nachts iets laat zien van wat 
er in de loopbruggen gebeurd. 
Vanafhet moment dat je onder de doorbraak bent ligt er een 
zwarte tegel op de vloer. 
Vanuit de sleuf opent de lijn weer in de binnentuin. Deze 
ruimte is begrensd door de gevels, maar heeft een open 
verbinding met de lucht. In de binnentuin wordt een spel 
gespeeld tussen de rust die het moet bieden voor de bewoners 
en de openbare route die het kruist. De routing is eukel een 
routing en geen verblijfsruimte. De lijn ligt in een grote 
waterpartij. Het water is gekozen om zijn aantrekkingskracht 
en dubbelzinnigheid. Je kijkt er doorheen en ziet de bodem, 
maar ook de lucht. Er is nooit precies te zien wat zich aan de 
andere kant van het oppervlak bevindt. De binnentuin is het 
uitzicht van de slaapkamers van de bewoners en weerspiegeld 
de grens tussen leven en dood. Door het water om de routing 
heen te vouwen wordt de routing vorm gegeven. De zwarte 



tegels zijn doorgezet en deze gaan over in het oppcrvlak van 
het water. Het pad en het water zijn gescheiden door een 
spleetje, waarin het water in de goot stroomt. 
Vanuit de binnentuin komje in een voorkapel ofvoorhalletje, 
en vanuit daar is op de \cruising van de kapelgang en de lijn 
een balie geplaatst. Het is niet de bedoeling dat een bewoner 
meteen naar de kapel wordt geJeid. Er is een tussenstop in 
bet hoofdgebouw. Door de ontvangstbalie dwars op de lijn 
te plaatsen wordt die atbuiging afgedwongen. Deze balie is 
van hetzelfde lichtdoorlatende beton als de beklcding van 
de loopbruggen. Hierdoor licbt het materiaal op wanneer het 
van binnen verlicht wordt. 
Je moet hier links of rechts. Deze dwarse lijn bevat drie 
knooppunten van waaruit het hele gebouw ontsloten wordt. 
Pas wanneer je een peri ode in het gebouw bent geweest en 
daar de laatste dagen zijn doorgebracht kan men vanuit de 
gang de kapel in. Hier gaat de lijn verder door de voorkapel. 
In de kapel opent de ruimte zich weer, dit keer begrensd 
door de kapel met zijn gesloten volume. In de ronding van 
het koor wordt de lijn gestopt. Hier eindigt het verblijf in 
het hospice. 



Wat in de organisatie duidelijk moet worden is de steeds 
kleiner wordende wereld voor de bewoner. Deze moet en 
wil zich steeds verder en vaker terugtrekken uit de wereld 
om zich heen. Er is met behulp van het programma van 
eisen een reeks ruimtes opgesteld die van groot naar klein 
verlopen, van collectief naar prive en van niet zo belangrijk 
naar heel belangrijk voor de bewoners. Deze reeks moet 
bilU1en de gevel geplaatst worden. 
Om te komen tot een goede organisatie zijn er een aantal 
vragen gesteld, zoals: Waar zijn de kamer geplaatst ten 
opzichte van de entree en de collectieve ruimtes? Liggen 
de kamers van de bewoners centraal en dicht bij de entree 
en zijn de collectievere ruimtes daar omheen geplaatst? Of 
liggen de kamers juist aan het einde van de sequentie tegen 
de gevel aan? Zijn de kamers geconcentreerd of liggen ze 
her en der verspreidt? 
Vanuit deze vragen zijn er een aantal opties ontstaan. De 
eerste optie plaatst de collectieve ruimtes centraal, direct na 
het bilU1enkomen. Vanuit de grootschalige ruimtes wordt 
de reeks naar kleinschalige ruimtes ingezet en stopt met 
de kJeinste ruimtes aan de buitenzijde. De tweede optie zet 
de grootschalige ruimtes aan de buitenzijde en laat ze naar 
bilU1entoe steeds kleiner worden. Hoe dieper in het gebouw, 



hoe fijnmaziger de structuur. Van de buitenzUde is het een 
open structuur, maar het wordt steeds geslotener. 
Na deze twee opties te hebben vergeleken met het huidige 
gebouw en de functionele eisen blijken ze beide nadelen te 
hebben . De eerste sluit niet aan bij de huidige structuur van 
het gebouw en het streven naar concentratie van tUdelijkheid . 
De tweede sluit niet aan bij het karakter van de huidige 
gevel. Een combinatie is mogelUk. De bewoners worden 
geconcentreerd in het centrum van het gebouw, zodat de 
bewoner centraal staat en daarmee ook tijdelij kheid. Vanuit 
daar worden de ruimtes groter, maar uiteindelUk begrensd 
door de gevel. De structuur van de huidige toestand wordt 
grotendeels gehandhaafd, kleine en fijne structuur in het 
centrum, grotere structuur naar buiten toe. Ook de gevel 
behoud zijn uiterlijk grotendeels en vooral ook zijn functie, 
namelijk begrenzen. De kamers worden statisch en rustig, 
de vleugels worden spannend en dynamisch van karakter. 

Terug naar het binnenkomen: Vanuit de lijn dwars op de 
entreesequentie zijn de kamers van de bewoners meteen 
te bereiken. Deze zij n geconcentreerd in het origineel en 
meest centrale gedeelte. De bewoners zijn allen omgeven 
door lotgenoten, mensen die net als zij niet lang meer te 
leven hebben. Ze zijn omgeven door tijdelijkheid. In dit 
centrale gedeelte zijn aile kamers hetzelfde vormgegeven 

en heerst er regelmaat en daardoor ook rust. Deze ruimtes 
zijn het meest prive en kleinschalig van aard. Dit sluit aan 
op de huidige cellenstructuur die in het huidige gebouw nog 
aanwezlg IS. 

De kamer zelf bevat ook schaalsprongen en meerdere 
ruimtes. De meest intieme ruimte is de slaapkamer met een 
eigen badkamer eraan gekoppeld. De slaapkamer heeft een 
zichtrelatie met de binnentuin. Vanuit het raam dat naar de 
buitenzijde van de neggen is geduwd is goed zicht op de 
binnentuin. Door het raam naar buiten te verplaatsen reikt 
de kamer naar buiten en ontstaat er een extra ruimte in de 
neggen van het raam. 
De slaapkamer is door een schuifdeur gescheiden van de 
familiekamer. Deze ruimte is op de gang gericht. Omdat 
een gedeelte van de ruimte aan de gevel van de binnentuin 
ligt is hier het raam juist aan de binnenzijde van de neggen 
geplaatst. Het zicht op de bilmentuin wordt hierdoor 
ingelijst en stilgezet. In deze ruimte zijn verschillende 
mogelijkheden. Er is in de kamers eigen inbreng mogelijk, 
zoals een eigen indeling, eigen meubels en schilderijen of 
foto's . Het is geen hotelkamer met standaart inrichting. 
Bewoners kunnen in deze ruimte hun bed zetten en dichter 
bij de openbare gang en mensen liggen. Ook is hier het 
creeren van een zitkamer mogelijk. Wanneer er familie bU de 
bewoner wil ovemachten, kunnen er bedden in dit gedeelte 



van de kamer geplaatst worden. De gang is de volgende 
stap. Ook de gang is een deel van de kamer, doordat er op de 
gang een vast zitgedeeJte is geplaatst. Hier kunnen familie 
en vrienden verblijven, wanneer het bijvoorbeeld te druk is 
bij de bewoner, deze rust of verzorgd wordt. 
De structuur van de kamers is gebaseerd op de oude 
constructie van het gebouw. Deze bestaat uit dragende 
vloercn en wanden. In het oude gedeelte zijn de gevels en een 
binnenwand evenwijdig aan elkaar en de vloeren dragend 
en constructief. Waar er geen binnenmuren aanwezig zijn, 
zijn deze vervangen door kolommen (in bijvoorbeeld de 
refter). Evenwijdig aan deze dragende wand is veelal nog 
een binnenmuur geplaatst, waartussen op de bovenste 
verdiepingen de gang is geplaatst. Voor de kamers zijn deze 
lijnen gebruikt. Er ontstaan drie stroken, de strook grenzend 
aan de binnentuin, de smallere middenstrook, en de strook 
grenzend aan de buitenzijde. Door het spelen met deze 
lijnen en ruimtes ertussen is de overgang van openbaar naar 
prive vormgegeven. In de vleugels is de constructie verder 
ontwikkeld. In de nieuwere delcn lijkt de vloer van gevel tot 
gevel te overspannen. 
Vanuit deze kleinste elementen zijn een reeks van functies 
bereikbaar. De plaatsing van de functies is gebaseerd op het 
belang voor de bewoners. Zo zijn de meest fundamentele 
functies dicht bij de kamers geplaatst en de meest 'luxe' 



functies het verst weg. De laatste functies zijn het snelst niet 
meer nodig voor de bewoners en daardoor ook het snelst 
onbereikbaar. Zo gaat de bereikbaarheid en de wil om ergens 
te zijn tegelijk achteruit. 
Via de gang die de kamers ontsluit zijn de keukens 
bereikbaar. In de verschillende keukens is het de bedoehng 
dat de familie van de bewoners hun eten maken. Doordat de 
mens en dit zelfkunnen doen ontstaat er een huiselUke sfeer. 
Verschillende families komen hier samen en er ontstaat 
contact. Bij de keukens zijn eetkamers gecreeerd waar 
gegeten, gelezen en gepraat kan worden. Deze ruimtes zijn 
allen klein van schaal en daardoor intiem. Ook de zitkamers 
zijn 'huiselijk ' en intiem. 
Het gebouw is groot van schaal, maar de functie vraagt om 
een ' huiselijk ' formaat. Het ruimte-in-ruimte-concept wordt 
toegepast, ge'lnspireerd door het 'Raumplan' van Adolf 
Loos (1870, Moller House 1927-1928, Villa MOiler 1928-
1930) en de ontwerpmethode van Eileen Gray (1878-1976, 
E-1 027, Roquebrune, 1926-1929). Door ruimtes in ruimtes 
te plaatsen en deze vloeiend in elkaar over te laten lopen, 
ontstaan er in een grote ruimte verschillende hoeken en 
plekken. Zo ontstaat er voor iedere situatie een passende 
ruimte. 
Vanuit de zitkamers zUn de behandelkamers bereikbaar. De 
behandelruimtes zijn verder van de kamers geplaatst, omdat 



de functie in de loop van het verblijf minder noodzakelijk 
wordt. Ook kan er op den duur op de kamers behandeld 
worden. 
De ontspanningsruimtes zijn in de uiterste delen van het 
gebouw geplaatst en zijn grootschalig van aard. Functies die 
zich hier bevinden zUn kinderruimte, zwembad en sauna, 
t.v.-ruimte oftheaterruimte, lounge en praktijkruimte. Deze 
ruimtes zullen door de bewoners op het laatst weinig meer 
worden gebruikt, vandaar de grote afstand tussen kamer en 
deze ruimtes. Ze Jiggen symbolisch gezien het dichtst bij de 
'echte' maatschappij. 
Nu worden de tegenstellingen duidelijk, de kamers zUn 
kleinschalig, de ontspanningsruimtes zijn grootschalig, de 
kamers statisch en rustiek, de collectieve ruimtes worden 
dynamisch en spannend. 

Bet geheel van ruimtes wordt omsloten door de gevel. Toch 
stopt hier het verloop van ruimtes niet, dit gaat verder in het 
terrein. Waar eerst geen verschil was tussen binnentuin en 
terrein is er een verloop gecreeerd tussen die twee, zodat de 
binnentuinen bufferzones worden tussen gebouw en terre in, 
beschutte plekken alvorens men in het grote terrein loopt. 
Door landschappelijke elementen in de binnentuinen te 
plaatsen, ze door een zachte grens af te scheiden van het 
terrein en ze functioneel een relatic te geven met het interieur 

wordt dit bereikt. In de binnentuin bU de oude boerderij is 
de functie naar buiten getrokken. Dit is vormgegeven door 
de vloer hetzelfde vorm te geven en ook de vloerhoogte 
geJijk te houden. Om deze ruimte af te scheiden van de rest 
van de binnentuin is hier een niveauverschil aangebracht. 
Een ander voorbeeld is de speeituin, grenzend aan de 
kinderruimte. Deze is iets verdiept aangebracht in de 
geheel verhoogde binnentuin. Bierdoor wordt de speeltuin 
ornkaderd, net als de rest van de binnentuin, die door het 
niveauverschil gescheiden wordt van het grote omliggende 
terrein. Dit terrein bestaat uit oude begroeiing, wilde veiden 
en wandelpaden. Aan de voorzijde van het gebouw zijn 
parkeerplaatsen aanwezig en de ontsluiting voor voertuigen. 
De auto's die bewoners brengen of halen kunnen tot de 
voorgevel rijden. De bezoekers kunnen de auto's op de 
parkeerplaatsen aan de voorzijde zetten en te voet het laatste 
stuk van de laan afleggen. Om het terrein is de duideJijke 
begrenzing behouden, de houtwal en sloot en de oprijlaan 
met zijn grote bomen. 

Wanneer je vanuit de uiterstc hoeken terug kijkt wordt het 
beeld van de kleiner wordende wereld duidelijk. Vanuit de 
kamer kan de bewoner zich in het begin vrij bewegen in 
het gebouw en zelfs daar buiten, maar de bewegingsvrijheid 
wordt steeds meer beperkt. Na een tUdje is de zitkamer het 



verst dat men kan komen en op het laatst is dat de slaapkamer. 
Er ontstaat een pulserende implosieve beweging, waarbij 
de kamer het vaste punt is en de bewegingsvrijheid steeds 
verder beperkt wordt. 



Vanuit de conclusie van tijd blijkt dat je het verJeden kunt 
zien als waardeloos. Aurelius spreekt over het zaad, wat 
nu nog niets waard is en Benjamin spreekt over hopen 
wrakgoed, wat niets meer waard is. Het heeft wei potentie, 
maar dan zullen deze historische lagen, zoals Meurs zegt, 
hergebruikt moeten worden voor toekomstig gebruik. 
Wanneer je dit toepast op het gebouw zou je de gevel op 
bepaalde plaatsen waardeloos kunnen noemen. In het 
originele gedeelte is te zien hoe de gevel correspondeert met 
de cellenstructuur en zijn de ontwerp uitgangspunten van het 
neo-classicisme afte lezen, het begin van het functional isme. 
Maar toen de vleugels gebouwd werden heerste er een heel 
andere tijdsgeest, dit gebeurde ongeveer 100 jaar later. De 
bouwstijlen werden anders benaderd en ook de functie had 
andere eisen (vooral de schaal was vergroot in de loop van 
de tijd) Hierdoor raakt de gevel de relatie met het interieur 
en de functie die er achter schuil gaat kwijt. Het heeft niet 
meer met elkaar te maken. Hierdoor is de gevel waardeloos 
geworden. 
Door hem in het ontwerp op die plaatsen te hergebruiken en 
opnieuw toe te passen (of anders te belichten) wordt de gevel 
anders ervaren. Er ontstaat een andere kijk op de gevel. 
De functie van de gevel, begrenzen, wordt nog explicieter 

toegepast. Door de grote en open ruimte te begrenzen met 
een zware gevel wordt de begrenzende functie erg duidelijk. 
Bij het seminarie was de begrenzing vooral functioneel 
(onthechting) in het hospice is het vooral symbolisch . Er is 
nu een fysieke scheiding tussen wat ze kunnen en niet meer 
kunnen. 

In de vorige paragraaf is de structuur van het gebouw en 
de schaalvergroting besproken. Wat hierin meeloopt, is het 
loskomen van de gevel. Het interieur gaat zijn eigen weg 
en komt er los van. Dit is benadrukt door muren die voor 
ramen komen te staan, ruimtes die gevormd worden zonder 
invloed van de gevel en vloeren die verplaatst ofverwijderd 
worden. De gevel wordt hierdoor een jas of een vlies die 
er losjes omheen gevouwen is en enkel nog fungeert als 
begrenzing tussen binnen en buiten . 
De kamers van de bewoners zijn in het originele gedeelte van 
het gebouw geplaatst en sluiten aan op de cellenstructuur en 
daarmee op de structuur van de gevel. De scheidingsmuren 
staan regelmatig verdeeld en precies in het midden tussen 
de ramen. 
De keukens zijn dichtbij de kamers geplaatst en zijn 
kleinschalig van opzet. De keukens hebben ook een relatie 
met de gevel, al is deze niet meer zo concreet als in de kamers. 
De wanden staan niet meer precies midden tussen de ramen 



en wanden kunnen weggelaten worden, keukenblokken 
worden gebruikt als ruimte scheidingen en het geheel heeft 
een meer open relatie met de ruimtes ernaast. 
Aan de keukens zijn eetruimtes gekoppeld. Om intimiteit 
te creeren wordt het ruimte-in-ruimte-concept steeds 
duidelijker ingezet. Hiermee worden deze ruimtes aan de 
zitruimtes gelinkt. De gevel wordt hier op sommige plaatsen 
los gelaten door het verhogen of verlagen van de vloer of 
kleine vides te creeren. Ook wordt met het plaatsen van de 
wanden gespeeld. Met het ruimte-in-ruimte-concept worden 
grotere ruimtes gemaakt en de structuur wordt meer open. 
De behandelruimtes zijn de volgende stap in het gehee!. 
Deze ruimtes zijn vaak los in het interieur geplaatst of 
negeren de structuur van de gevel. Het interieur wordt niet 
meer bepaald door de gevel, maar door de wanden van de 
behandelruimtes. Dit is als het ware een nieuwe gevel.. 
De ontspanningsruimtes zijn in de uiteinden van het gebouw 
geplaatst, omdat de bewoner hier het ' minst' behoefte aan 
heeft. Deze ruimtes zijn grootschalig van opzet en de gevel 
komt hier echt los te staan. Vloeren worden weggehaald of 
omhoog of omlaag geschoven, zodat de ramen niet meer 
corresponderen met een vloer enJofplafond. De grote schaal 
van de ruimtes die er ontstaan hebben geen relatie meer met 
het gevelpatroon met zijn relatiefk.leine ramen. Ook ontstaat 
er door het weghalen van vloeren ineens een vertikaal hoge 

ruimte, wat niet in de huidige structuur aanwezig is en zich 
ook ruet af laat weerspiegelen in de geve!. 
Een ontspanningsruimtes in een uiteinde van het gebouw is 
de kinderruimte. In een hospice zullen ook kinderen komen 
die hun opa of oma of ander familielid bezoeken. Omdat 
kinderen nogal lawaai maken zijn ze ruet altijd gewenst in 
dit gebouw. Toch is het zicht op kinderen belangrijk voor 
het acceptatieproces van de bewoners (de tijdsJijn wordt 
langer door het besef dat deze kinderen later ook oud zullen 
worden). Het zicht is dus belangrijk, maar de kinderen 
hoeven niet overal hoorbaar te zijn, dit stoort tevee!. De 
ruimte is grootschalig van aard, niet alleen in lengte, maar 
ook in de hoogte . In deze ruimte is de nieuwe relatie met de 
gevel goed te zien. 

Op enkele plaatsen in het gebouw breekt het interieur door 
de gevel heen, zowel fysiek als functioneel. Hierdoor wordt 
de fysieke aard van de gevel benadrukt. 
Door het interieur naar buiten te trekken wordt er een tipje 
van de sluier oplicht over wat zich daar achter bevindt. 
Het laat zien dat er iets gebeurd, maar niet wat er gebeurd. 
Dit gebeurd bijvoorbeeld bij het zwembad. Een muur en 
vloerdeel steken hier door de gevel naar buiten, waardoor 
de buitenzijde aan de binnenzijde wordt gekoppeld. 
Tegelijkertijd worden de ruimtes gescheiden door de zware 

geveJ. 

De gevel is in de vleugels op de plekken waar hij naar 
mijn mening waardeloos was geworden hergebruikt voor 
de toekomst. Door hem in een andere context te laten zien 
wordt de gevel geheel anders belicht en daardoor heel anders 
ervaren. Door dit te combineren met de groter wordende 
structuur en de functie van de ruimtes, wordt het een weer 
waardevol geheel voor de toekomst. 









De functie, zichtbaar in het interieur (is ' mijn ' architectuur) 
versterkt de gevel (is het monument) Hierdoor wordt de 
gevel ( is het monument) weer waardevol. Het schisma 
tussen architectuur en monumentenzorg wordt kleiner. 
lk heb in het project de uitgangspunten van de theorie, de 
functie en de locatie gecombineerd en is er een spannende 
en eigentUdse architectuur ontstaan naast de benadrukte 
monumentale waarde van de locatie . Met dit on twerp is 
het schisma tussen monumentenzorg en de architectuur ter 
discussie gesteld en kleiner geworden . 



4.1. __________ _ 

Het laatste hoofdstuk wordt gebruik om het gehele 
afstudeertraject te evalueren. Wat ging er goed, wat ging er 
minder goed? Wat kan ik daar van leren? 

4.2f:. r. _________ _ 

Waar ik tijdens het eerste trimester, M4, tegenaan liep 
was het inkaderen van het probleem. De vraag waar 
je op in moet gaan en wat je moet laten voor wat het is 
is enkele keren aan de orde gekomen. Ik wilde al snel te 
veel vertellen. NatuurlUk wordt je uiteindelijk gedwongen 
om keuzes te maken. Tijdens het begincolloquium had ik 
uiteindelijk een afgerond essay (hoofdstuk 2.2) geschreven 
en gepresenteerd. 
In het tweede trimester was het de bedoeling om aan het 
eind een schetsontwerp te presenteren. Ik ben begonnen 
met het schrijven van een tweede essay (hoofdstuk 2.3.3) 
en daamaast een onderzoek naar de functie. Vanuit daar ben 
ik op de uitgangspunten gekomen voor mijn ontwerp. Deze 
uitgangspunten waren niet tastbaar, maar ik had ze verwoord 
in een scenario, een verhaal over iemand die naar het hospice 

verhuisd. Ik heb hier de gevoelens en de sfeer proberen te 
beschrijven die ik in de literatuurstudie naar de functie had 
gevonden en tijdens het bezoek had ervaren. Daamaast heb 
ik ook het gebouw en enkele ruimtes beschreven, die uit mijn 
onderzoek naar het gebouw kwamen. Dit was niet enkel de 
huidige toestand, maar wat ik op dat moment voor ogen had. 
Deze beelden heb ik geschetst. Dit scenario heb ik tijdens 
het tussencolloquium gepresenteerd. Wat er aJs kritiek uit 
voort kwam was dat het geheel te weinig bouwkundig was. 
Deze kritiek was terecht, omdat het enkel schetsen waren. 
Daama bleek het nodig om het gebouw verder te analyseren 
(hoofdstuk 2.3.4) om er meer grip op te krijgen. De stap 
naar het on twerp bJeek groter dan ik dacht. Dit heeft naar 
mijn idee te lang geduurd en al snel werd duidelijk dat het 
afstuderen langer zou gaan duren dan gepland. Naast het 
begin maken voor het ontwerp moesten ook aile tekeningen 
van het gebouw omgezet worden naar digitale bestanden. 
Dit heeft heel veel tijd gekost. 
De ontwerpfase ging, toen ik er eenrnaal in zat, gestaag 
vooruit en ik werkte hard naar het groenJichtgesprek op 7 
September toe, al wist ik dat het heel krap zou worden. We 
hadden de acht we ken voor dat groenlicht geen begeleiding 
gehad in verband met de zomervakantie. Het ontwerp is in 
deze tijd grotendeels uitgewerkt, zonder dat er kritiek op 
gegeven kon worden. Na deze presentatie bleek inderdaad 

dat het ontwerp nog niet ver genoeg uitgewerkt was en 
onvoldoende niveau had. Er werd een nieuw groenlicht 
gepland op 2 november. MUn ontwerpproces werd hiema 
voor mijn gevoel wat minder vloeiend en het kostte duidelijk 
meer moeite om tot een beslissing te komen. Ik heb deze 
maanden hard gewerkt aan de nieuwe entree. Daamaast 
moest er flink getekend worden en er moest al nagedacht 
worden over het komende afstuderen. Op twee november 
haalde ik het groenlicht en werd de eindsprint ingezet. 

Het combineren van theorie en ontwerp is moeilijk 
gebleken in dit project, vooral omdat de gebouwen een 
complex verleden hebben. Het onderzoek naar de bestaande 
bebouwing heeft me de mogelijkheid geboden om dieper op 
de geschiedenis in te gaan, en dan niet aileen de geschiedenis 
van het gebouw, maar de geheJe tijdsgeest van de peri ode. 
Dit onderzoek heeft me veel voldoening gebracht. Het 
ornzetten naar het ontwerp was dan wei moeilijk, maar toen 
het er eindelUk was gaf het ontwerpen me ook weer veel 
plezier. 
Hetwas niet altijd even gemakkelijk, maar ik kan terugkijken 
op een leerzaam en leuk afstudeerproject. 
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