
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Antwerpen gratuit

Goossens, A.P.

Award date:
1981

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/c1bb8651-ddd5-4225-853a-91a910d55d51


ANTWERPfN GRATUlT ·. · 

Een afstudeerverslag van Tony Goossens 

Afstudeerdatum : 26. 02. 81 

Examencommissie : 

Prof. drs. G .A. Bekaert voorz i tter 

Prof .D.C.Apon, arch.HBO lid 

ir .A. J. Kerssemakers lid 

H. Tupker, arch. HBO I id/ adv i seu r 



Deze toel ichting is niet bedoeld als een 

rechtvaardiging van mijn motieven be
treffende het on twerp. 
Moor als een beschrijving van mi jn werk
wijze in het algemeen en m. b. t. 
"An.twerpen Gratui t" in het bi jzonder. 

In mijn tussenkolloquium heb ik reeds mijn 
verbondenheid met de beeldende 
kunst(enaar) benadrukt. 
Dit is een poging me in een continull'eit te 
plaatsen, ondanks voorkeur voor een 
bepaalde vormentaal, betekent dit niet een 
school of stijl. 
Maar is een kwestie van nientaliteit. 

aratis vnorste~ling, schcrtsend in tocpnss. op l~en of 
ander k~ucht1g voorval dat men tocvalli~ bijwoont. 
orntuit (Fr.), bn., 1. (met Fr. uitspr.) onvcrplicht· 
d?n a~atuit, vrijwillige gave; - 2. (met ten tlcl~ 
N di: mtspr.) ongegrond, los; dat is een uratuite be· 
weri!la• dat kan men gemakkelijk zeggcn maar nict 
mot1vcrcn. ' 

- - -

PoeZie iS proza met veet te korte alineaatjes. 
Oat geeft wet een rafelige rechterbladz1jkant. 
Oraai eens een gedicht een kwartslag rechtsom. 
Oan z1jn de regels regen op een berglandschap. 
Behalve natuurlijk als het Hebreeuws is of zo. 
Dan draai je naar links om de heuvels te zien. 
Bij proza Zie je attijd weer dat plane Holland. 
Met een enkele toren waar een alinea ophietd. 
Wat u hier leest is een gedicht van een regel · 
Het is hier onder elkaar in brokjes afgedrukt. 
Omdat het papier en de zetmachine te kort zijn . 
Met schaar en lijm kunt u dat weer herstellen. 
Rechts ziet u dan het panorama van een weretd. 
Een weretd waar maar een regenstraal op past. 
De mensen hebben daar gezamenlijk een paraptu. 
Het weerbericht is ja of nee, nooit plaatsetijk. 
Ats het sneeuwt valt die vtok er meestal naast. 
Een man lag op zijn zij en las het bovenstaande. 

Raoul Chapkis. 



Soberheid, beperking van de kreatieve 
middelen, om op deze wijze tot optima le 
overdracht te komen. 
Niet het streven naar objektiviteit of 
algemene :Jeldigheid,maar de eigen beleving 
is de graadmeter. 

Architektuur is kunst. 
Al hoewel ik dit persoonl ijk nog steeds 
onderschri jf, wordt me steeds meer het 
gevaar duidelijk . 
Je in een categorie in delen is voor 
sommigen te verleidel ijk. 
Mezelf op deze manier onschadelijk maken 
is een ontkenning van een pos it ieve 
we rke l ij khe id zoa ls ik di e dage l ijks ervaar . 



lk probeer zo sensitief mogelijk te zijn 
in mijn werk (architektuur), maar ik vind 
dot akteurs, architekten, musici en kunstenaars 
geen exclusieve rechten hebben op de uitingen 
en ervaringen v_an hun eigen vakgebied._ 

-- -~------ · -·-·-

Alie middelen wil ik tot mijn beschikking 
hebben om me uit te drukken. · 
De beperkingen opgelegd moeten uit vrije 
keuze geschieden. 

lntegriteit bepaalt de kracht van het werk. 

ArchitektUl!Jr is een strijd van ide~n, het 
sterkste wint. 
Deze strijd is ook in fysieke termen te vertalen, 
een soort body-art. 



De beleving van een gebouw, een omgeving 
hebben te maken met gevoeligheden die 
vaak via een lichaamlijke aktie-reaktie 
tot ons bewustzi jn doordringen. 
Dit is niet iets nieuws in mijn werk, 
doch is steeds in meer of mindere mate aan
wezig geweest. 

Was in "Sugar-C" de entree, via een cirkel
beweging gerelateerd aan de cirkel-symmetrie 
van het gebouw, nog ondergedompeld in een 
waterval van ontwerpersdromen. 
Anders wordt het in het woonhuis te Lemmer 
wat begon als een als een spel (A smal I 
comedy with a few words) werd een fascinatie 
die zich tot en met "Antwerpen Gratuit" 
doorzette. 
De kubus over de diagonaal verschuiven, de 
entree op nivo, I icht als richtinggevend 
aan de interne verplaatsingen. 
Bij "Lucinda's Child" werd duideli jk gezocht 
near een stedel ijke situatie wear 
deze beweginggerichte diagonaal 
geexploreerd kon worden. 
Een ender aspekt wordt nu voor mij be-
1 angri jk, n. I • het aksepteren van de 
formele gegevens in een situatie. 
En het ontwikkelen van een daarop gebaseerd 
konsept, rriet een voorkeur voor v isueel 
eenvoudige geometrische vormen. 

._ - - --~ ~ ---· 

----_,SUGARC 
~~· , · 



Na dit projekt ontstond bij mij de vraag of 
ik in stoat zou zijn met deze aanpak in een 
onbekende situatie tot een aanvaardbaar 
resu I tact te kornen. 

Gekozen werd voor Antwerpen en wel de 
Vogelenmarkt gelegen tussen Frankrijklei 
en de Meir. 

De-situatie ter plekke is dermate, groot en 
onoverzichtel i jk dat no verschil lende keren 
het gebied doorlopen te hebben, de ervaringen 
pas in een simulatie-proces (makette 1 :200) 
een v oor mi j meetbaar resu ltaat kregen. 
Een bijzondere inspiratie hierbij was het werk 
van Stanley Brouwn, de 11 100 km". 

De 100 km van Stanley Brouwn liggen vast in 
de vorm van evenwijdige lijnen op vellen 
papier, welke vel len in mappen zijn op geslagen 
opgeslagen en deze mappen warden op een 
tafel tentoongesteld, kortorn meetbaar ge-
maakt zonder aan de afstand iets te veranderen. 

De fysieke ervaringen tijdens mijn wandel ingen 
door het gebied zijn in een konstante onder
stroom in het ontwerp aanwezig (draaien, 
keren, k i jken, rich ten, k oude, warmte, open, 
beschutting). 

- -
NOTI! ::-. ..:: ~-=-=-- -___ .......... 

De aanblik van de kornpakte huizemassa(dozen) 
met de diverse gezichten die niets onthullen 
omtrent het innerl ijk, waren een impuls tot 
omkering van dit fenomeen. 

Een doos met gaten is dat nog een doos, hoe 
Een doos met inhoud (een gezicht naar binnen). groat mogen die gaten zijn, etc. 

De nu nog alleen visueel aanwezige as met 
het stadspark zorgt voor de nodige vitale 
inbreng. 

Het konsept van de doos is geboren, nu 
is het zaak om door minimale ingrepen en 
vercnderingen te komen tot een optimccl 
woongebouw, zonder dot de spanning die het 
het konsept in zijn meest pure vorm 
uitstraalt verloren gact of liever nog 
versterkt wordt. 

Het woongebouw krijgt 
~ersterking, verduidel ijking 
ih de vorm van een parkeergebouw welke 

Is omkering van het woongebouw 
f nktioneert. 

e verbondenheid tussen die twee wordt ver
s erkt door de uitwccierende kolommen uit 

ider grid. 

De voorwaarde tot beleving is het onder
gccn ervan . 



Shinkenchiku 
Residential Design Competition 1980 

11 A HOUSE AT THE JUNCTURE OF HISTORY 
AND NOW11 

Jury : Kisho Kurokawa 

For this canpetition I request that you attempt 
to discover a cultural context for your country 
-or the foreign country for which you decide 
to design- within the history of that country 
This history includes Modern-Architecture 
which has only recently been canpleted. 
When you have discovered this context, one 
third of what I require wil I have been achieved. 
You must then explain that cultural context in 
a way that clearly conveys its meaning to me, 
the judge. 

(gedeelte uit de toel ichting bij de prijsvraag) 
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1 1 I AAQUS'1'1'1 

1: 1 een Architektuurperformance 

De 11 Architektuurperformance11 zools ik deze opvoering noem, is nauw 
verwant aan de beeldende kunst, waar het verschi jnsel 11 perf ormance11 

reeds voor velen bekend is. 
Over het begrip performance bestaat nog enige verwarring. 
Evenals de vroegere Happenings, waaruit de performances zich in 
zekere zin ontwikkeld hebben, beslaan deze een breed terrein van 
kunstvormen. 
Kenmerkend z·ijn echter : l. het tijd-ruimte gebrui"k 2.de visualiteit 
3. beweging 4. het gebruik van het I ichaam 5.de elementaire basis
vorm. 
Met dit laatste punt de elementaire basisvorm is de betekenis van , 
de 11 Architektuurperformance11 misschien iets duidel ijker. 
Deze kunstsoort is zowel performance als architektuur, maar de 
·architektuur is nog slechts in zijn eenvoudigste vorm aanwezig : 
de klassieke metodes, technieken en presentatie zijn weggelaten. 
De relatie tot mijn afstudeerprojekt is er een van onderliggende 
strukturen, zowel in 11 Antwerpen Gratuit" als 1: I tracht ik over 
te komen buiten de voorschriften aan die strukturen verbonden. 
Het 11 taak-werk 11 aspekt is een essentieel onderdeel binnen 
deze opvatting. ' 
De herhal ing roept een soort gewaarwording op en maakt een 
fontastische wereld van details zichtbaar. 
Tot slot nog een uitspraak van iemand die van grote invloed is 
geweest op de ontw ikkel i ng van de kunstvorm 11 performance" . 
Yvonne Rainer: "Nee tegen schouwspel, nee tegen virtuositeit, 
nee tegen transformaties en magie en doen-alsof, nee tegen de 
glamour en het doorzichtige van het sterrenimage ••• maar alleen 
jezelf zijn ••• en spontaan gedrag. 11 

Eind~oven, 20.02.81 Tony Goossens. 

Zr 1• HD ~llk.eninq ''an "" i'l&t.uqrond. 
•1--ruq i.ai '"floe zaJ. .:1e qeac:becst.e rw.au •ri.U.t zian &.La bij q.oot."Wd t.a1• 
Om op die vraaq ffll ma.oord ee lcwu\en q•ven 1• <!a t: l ~•ct.a onc
wl.kkeld. waar men :uc .bet\uJ.p van verQl&&C.SOUa '"anden en -tllH'.leJ. inc•
r1au.r-t.1.eMntan op wue qroocu de ontvorpen :w.aca ltan ~uwen. 
oeza uquacu ican dianen a.la hulpaU.dde l c. jdena h•C onew..rpen. .tlsoolC 
voor ::le eimlpruuueia van ;;>ro)ec1:11n. 
Oa IUC[tMCU kan in hat. bi. jzoncier qoed qeDruikt •.ofOrcien om oewonars i.n
~prau ta qaven bi 1 hat. on'GWi.kkelen v&n de !j>Wt.ceqrond .,.an hun ~oakoa• 
seiqa -w>q. 

De iuquact.e 11•t't Hll lanqu van l8 m., ••n Oraedt• van 12 ~. an ••n hooq• 
ca van 2.60 m. 
!:fat ia du.a :iiat. moqeiljk :..,.. ·1ei·ctiapinqan boven elka.u ce bouwen. '"*-.l 
lc.unnen Y'&n "" wonU'lq beqa.ne qMnd an 9en ''•rd11pJ.nq na.u-c. •il<a.a.r ;e10ouwci 
wor~n. OOor h•t qavo.lqd• 1yseeem van ?&nHi;>J.,Hcsinq i.s :.eden ;il.a.cee
qrondvorm (rond. •di~ ot s~ hoeat i:e bowen. 
Oii hat W.t.:e~:caa van pl.aceaqronden e.a ''lt'ffffl&ICJt•J.i ]ken. is op hc't. ;ii•• 
!ond en 09 d• vJ.oer •ff mut:reosur a.anqe.brac:nt ::i.ooi: ittvis.zalende !)&nden 
van to oan ZO cm. 
i:tt h4R.U.,nan vu zow.J. d.1 to- -sU de 20 cm. ~&nden Y'Ontttn e.n uaeroos
i:er. qlO&aaerd o;t de .Lneamauonu.l 1rJC.anda .::o =· ;nodwu •• 

ca ..,4nd-, ~•w:- •n q•••lQa.n•l•n :t1n un de on.derXan-c. ·:oorzien •1an ve
:1nd1 noXK.en. 
·.:m l!en derqeiljk 9.aneeJ. in :?Qsl.ti• :e itl.-.n, ?.et l:.en ~11 ·~nderr.anc o-p 
-:ie jW.see pLuu. ~an druKc :11n =•t C.1 !)Une •1.in de :ac:hoen ~'P een meta.Len 
lip onder tan hec ;>anHl, ?od&c :!e '110kk•n .i.nqcdr.llet ·.t10rden . 
O&U"Dee blJ.jf't hec ?&n."l vn 1 ·1an hec ;iUfcnd 11n i<a.n nee ..,•r"Cl.Jt.s&.i.. ;a
st:e.Ld word.en. aaatt !i.ec ;:ia.nHl da qel"'de ,ontitt . ian :i.et't. :::?n d.e :!r~ op 
dCI scalen lip 09. fh1c ?aRHl n: .:!4ft tlsaai ... ~.Jar •n pl.ttond "aseqeitlo.md.. 
:l1t.1.fl)4.'!ei1n O.•e&an u.J.t rumvart•n •n daa.ri:i .J'P •envoudiq• -.111:11 -:>p -:.a 
!la.nqen dour an. 
~eve.lpanel•n bese&&n 1.u c. :.!.uaw•rXen ~n .:i.i&rl..."l 09 :1 ~anqen 'J'Ul?•nolen. 
~•c oahul.p "an -:lCIU !.ucsca k.UMen ;rcter• CAR wel. i<le.i.ner• open.i.nqen i...., 
d• qeve ls .;am&&Jct vorean . 
·1ooru ~ijn .iic. hudscnulJll varvaudJ.c;de Olok.Jten .umntzi.q vaa.rul.c. J.llar• 
la1 .ioor'!er. .'!l.itui)ila.l.r ~unn•n ·•or~en ~pqfl.i:>ouwd. • 

... ".J'oorda.t nwn qa.ac ~n a!Oet :en .. rst ~· '4Jl"l.VlrdaJ.inq 09 de ;:ila.t'Ce
qrondtaxeninq Ul.t:Gttan. 

'"' Oe ?ro~ mttUbilerinqa.lement:en kunn•n hat beste i n :!e !leeratt~nde r>.J.l.:11• 

ca qapl••csc won:Laa. ~ -Slvorens .:jie r,u,::1ca did\t ce :,ouwen. 
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