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De resldentie had 
hedenavond de eer 
een der beroemdste 
Dadaisten van onze 
aardbol ln haar 
midden te zien. In de 
Haagse Kunstkring 
hield namelijk Kurt 
Schwitters ult 
Hannover voor leden 
en lntroduce's een 
voordracht over het 
Dadaisme en een 
bloemlezlng uit zijn 
Dadalstlsche werken. 
Reed~ bij het 
blnnentreden van de 
goed gevulde zaal 
was het merkbaar 
dat lets bijzonders te 
gebeuren stond. Alie 
bezoekers zaten met 
klein-formaat van 
plakbiljetten In de 

1sGROOTen 

IS 

ZYN 

PROFEET 

! ! d .J 

--------··----·" ·---

hand - een Dadaistlsch program ·, waarop In een 

, bol'lfe warreling 

rode en zwarte letters, In. 

GROOT 
en kleln formaat, 

6°ho -. 6 el't ~'1 cofl) I 
door elkaar stonden, venlerd met Dadaistische 
motleven, o·a-da gedichten en allerlel 
onbegrijpelijke beelden. 
De schilder Theo van Doesburg opende de 
bijeenkomst met een korte lnleidlng, Wilarblj 
hij trachtte een denkbeeld van het 
Dadaisme te geven. 
Sinds 1880, vertelde hij, 
Is ons land voo~ ledere levensuiting 
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gesloten. Da~rln zal 

DADA 
verandering brengen. Het Is de ultgesproken 
vljand van de 

c(ub-l~uteuil-bour~eoib, 
van de 

hottentot, 
van de 

· ko11yne11Jokker. 

Theoretlsch is nlet te beant· 
t .. ... 

, 
' ·~····J 

de verhandeling spontaan verduldelijkt door het ult 

brUl1en 
van de gekste geluiden, als 

, , , 
eee 

(<laverend applaus en 
onbedaarlijke vrolijkheid). 

woorden wat da ... da is~ het I 
aat zich slechts in· spontane. 
handelingen verklaren. des 
preker pauzeert even en ac 
hter in de zaal staat plotsel 

. ing een heer op ... die kurt sc 
hwitters blijkt te zijn - die 

-···· ·-·--···~--~-·~ .. ·-·~·-·-···"-~· ··~~··-- ..... ~····-·· ..... -...........--

iJ 

Bovenstaande rulmte wordt u door de drukker van 
dit boekje aangeboden voor het lnvull.en van een se· 
rie elgen geluiden. 
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De heer Van D~sburg vervolJt 
hlerna zljn lnleldlng en betoogt 
dat het Dadaisme de sterkste ne· 
gatle 1$ van alle culturde waar• 
debepallngen. Da·Da Is geen 
kunstbeweglng. lntegendeel, 
het gaat In tegen de verschlm· 
melende schijn-cultuur, het be· 
rust op redame en suggestle. In 
een dogma ziet het een spijker 
om de vermolmde schult onzer 
Westerse cultuur bljeen te hou
den. Voor vijftlg procent heeft 
Da-Da geaccordeerd met deze 
maatschappij. Wat In haar la
tent leeft komt door het Dada· 
lsme tot ultlng. De Dadaist 

tteemt 9ee11 e11kele uerantwoordi119 poor ottze 

cultuur op zich (" r o l jj k he i J. ). ~ii weet pre

cie6 hoe men \Jee.;t (0) labriceert. ':;Dada 

i6 het phenomeen f r." der phettomettett, 

het heelt 9ee11 oad & erland en natio- ":-· 
'I, 

da-da voert de strijd tegen 
het vuil, tegen het franjedr 
ek dezer maatschappij, end 
aa~bij onderscheidt het zic 
h van het impressionisme, 
dat zich bij dat vuil aanpast. 
het is niets - niets - niet 
s ! weet u nu wat da-da is? 
(langdurig applaus). 

:;t 
I 

, , .··: nallttlten Is ttgelljkertljd overal ge~ren. 
H.c ·is ontataan .als venet tegen de gehele 
denkaard en de pharmaceutlsche (evens• · 7 ""'· Dad<lrt koo moo "'" wo•d••, d«h 

' · •lechts ~Un~ Da·da Is 

eenvogel een 
~ op vier lad 

TV\ poten der 

zon 

der 

spor 

.l ten 

•n een quadraat ionder hoeken. 
------------- .• 

de heer 
ku rt schwitters 

staat 
opni<!~.W 
achter in 

de zaal 
open 

laat zijn 
r r r's 

en 
oe-geluiden 

de zaal 
indaveren 
(vreu_gde) 
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Toen kwam het muzikale gedeelte, 
Mevrouw Van Doesburg gaf op een 
vleugel dadaistische muziek, een · 
krokodillen-symphonie, een 
vogeltreurmars en een militaire 
mars van een mler. Het geluid-effect 
deed denken aan een kat, die als 
een dolle over de pianotcetsen heen 
en weer holt. Jammer dat de indruk 
enlgszlns verloren ging door kikvors 
gekwaak, dat achter uit de zaal 
kwam en hardnekkig aanhleld. (Don
derend applaus na afloop der muzl
kale voordracht en geroep: Dada). 

111111111111111111$> 

In ~evon." Het wu een aaneenschakellng van -voor, · 
onze begrlppen - de meest denkbare e>nzln, !'O& wel ·, 
door poppetJe$ op een doek toegellcht. waarl>ij hlj , 

honderdmaal 
'ac:htereen herh~lde: . 

, da steht 'ein Mann 
gespro~en, gezongen en ' 

GEGILD 
Zo tussendoor floot hlj, 
maakte muziek, 
en alles me~ 
het meest ernstlge gezic:ht 
van de wereld. 
Het succes was groot. 
De toehoorders 
brulden 
en deden de 
zaal daveren 

'' 

van allerlel 
krankzlnnige gel11lden. 

.~ .. ·-"··-:..., .. -~__.....- .. 

Tot slot droeg de heer Kurt 
Schwltters eigen gedichten voor In 
de trant van 

wende, wende, wende, 
want, want, want, 

54, 58, Sq 
(gerocp van: 57, 58 en "mljn"). 
Als de dichter het alfabet van voren 
naar achteren en omgekeerd gaat 
opzeggen, zingend en schreeuwend, 
Is het publiek nlet meer te houden. 

·ledereen schatert van het lachen en 
een luld hoera-geroep weerklinkt. 

' /. 
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<:De 1.1QOrzitter 11an de to11eel-aldelillf1 

11a11 de ~aa96e ~u1U>tkri119, 
de heer ~eYti11g, tracht te Der9eeJ6 

:z.iclt 11er.,taa11baar te make11. 

't:e11 "Lotte eelukt het hem 

"tilte, te DerkrYfJe11 e11 bre119t }1.y de 
CJ>u1t6e':Dadafot da11k in ltet 

'3Dadanee6 e11 roept: 

dom, Dom, DOM, 

heel DOM, 

Heel DoM, 

dom, 

DoMmeR, 

dOmst ! 

VERANTWOORDING 

Met altzonderlng van bladzij 7 - wij 
meenden te handelen In de geest van 
Schwitters en Van Doesburg door op 
deze pagina de lezer te stlmuleren tot 
een eigen creatieve bijdrage - Is de 
tekst van dit boekje een getrouwe 
weergave van een artlkel In het d:ig
blad De Telegraaf van 11januarl1923. 

Het boekje Is ee11 ultgave van de 

<earli11aper6 

te Haarlem en werd In het jaar 1973 
met de hand gezet en gedrukt. 

De oplage bedraagt llD exemplaren. 
Dit Is nummer 

21 

• 

Wi 

(Gro(e 

appl!lUS). 

we rd 

~rolfjkheld 

Met 

de 

een 

·~.i, 

' ! 

,H: t ~'": 

en ..... rid: 
1,.t, 

kauent»ali.d~. · 1 

besloten. 'I· 
'\·, 
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een bed, een spaanplaten wereldje op zich. 
het eenduidige beeld; een bak met dekens, is aan
gevuld met allerlei zaken die bij het slapen en de 
kamer van pas komen. 
een kastje op elke hoek, rond of vierkant naargelang 
je er vaak langs loopt, open of dicht vanuit of van 
buiten het bed. 
ze houden ook meteen de hemel vast. 
tussen de kastjes is een trottoir, om op te zitten 
praten met iemand die minder wakker is, of om je 
kleren op uit te trekken . 
je zit dan op de gladde kant van een masonite - plaat 
en dat is erg koud aan de blote kont, volgende keer 
maar omdraaien dus ................................................ . 

p.s. naast de wastafel staat nog zo'n zelfde kastje 
. (continui'teit?) 

,\·· 

"· 

~ ----- ~. ~-, 

v o o R, A; A.t-(~, i. C.)·~ ;f;~ 'Q,.' /c:::::=;,::::~--.J 
'· "· -; ' jq{t·r' . 
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BRUIKBARE COMPOSITIE IN WAAKHOUT. 
'BED OP H - NIVO + EIGENAARDIGE TRAP' 

zo hebben we ook nog geslapen. 
een compositie in wrakhout die tekeningloos ont· 
stond. 
de schoorsteenmantel was de aanleiding, is ook al
vast een trede in de trap met de veel te grote stappen . 
(bij 't opstaan fijn want je kan zittend afdalen) 
die trap was ook meteen kast voo bij de wastafel 
zo ontstond een sculptuur als een leroy · tuin elke 
handeling was een korrektie op de vorige , en een 
voorbereiding op de volgende. 
een adhoc proses. 

7 
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BED VOOR BUURVROUW 

I 
j 

'\· ,. 

~· 

~~. 

buurvrouw wilde graag een vurenhouten "doos", 
die (makkelijk) uit elkaar te halen moest zijn; een 
zakelijke, funktionele koof dus. 
dat makkelijk uit elkaar halen en het enigszins stijf
hoekig moeten zijn, resulteerde toch nog in een 
prachtig ornamentje, wat ook prima dienst doet 
als handvat om met z'n tweeen het bed even te 
vertillen. 
omdat hubo vurenhout zo krom trekt en omdat 
het zo'n schitterend gezicht was heb ik de ontmoe-

, ting van de 4 schotten met elk 4 koperen hout· 
schroeven gepaard laten gaan. 

... 

I 

t 
' t. ,. 
f :. • '1\ 
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ZITMACHIEN 

I 

zitmachien, een element dat de woonaktiviteit 
in de kamer ademt. 
ontstaat, tekeningloos, uit een stel oude autobus
kussens en een lekke buitentent binnenstebuiten als 
overtrek uitgebuit. 
als in een roes, met hamer en zaag dromend over die 
specifieke hoek in de kamer, waar je NIET ALLEEN 
moet kunnen ZITTEN. 
het gevolg is stoeltjes met laden, divan met poeze
gang, pronkkastje met deurstop, deurstop met koffie
tafel. 
alles met een schilderachtige woekering van wrak
houten restjes en blauw tentdoek. 
de sensuele knobbels op de hoeken zijn om tegen te 
leunen of te strelen .. , ze zijn gevuld met nylon- . 
kousen ....... . 

a 
0 

0 

.• 
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TWEE LAMPEKA$TJES , 

VERKLARING DER TEKENS 

spiegel, piepkleine halletje wordt kleine hal en; 
zit m'n scheiding nog goed? 
2 een plant. 
3 prikbord, werkt elektriciteitsmeter weg, meter 
opnemer moet toch kunnen opnemen, dus trans
parant, dus gaas. 
met paperclips bevestigen we de briefjes erop. 
4 alle reclamefolders, wordt vaak geledigd. 

5 achter de diagonale spiegel en perspexplaat zitten 
de fittingen en draden verstopt. 
6 lichtdoorlatende perspex met erachter lampen. 

lb. een spiegeltje is zo bevestigd. dat de jehova's 
getuige bij de voordeur ook een beetje tegen zich
zelf staat te praten. 

• twee kastjes in piepkleine hal ik had zin om ze te 
maken na een schitterende reis langs le corbusier, 
vorige zomer ........... . 

in de hal zou je graag een plankje hebben om post 
op te leggen, een prikbord voor 'niet vergeten brief
jes' leuk licht, spiegel en een plant. 

. .. ~. 
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SCHEMER KAST 

een theatraal element op de as van de kamer die 
anders wordt gedomineerd door een grauwe zwarte 
schoorsteenmantel. 
door het iele materiaal soms donkerblauw te schil
deren (hardboard aan de onderkant) stelt het kastje 
zich duidelijk op tegenover de schoorsteenmantel. 
ook omdat m'n tekenrollen steeds zoek waren en ik 
een prachtige lamp van Duiker tegenkwam maakte 
ik dit gedecoreerde rek. ( ) 
het is gemaakt van aluminium L - profiel, goedkoper 
dan hout en de horizontale plaatjes van draadglas 
omdat ze geen lumen licht moeten tegenhouden 
en zware planten kunnen dragen. 
1 is een staaldraadje dat de gordijnen op afstand 
van de planten houdt. 
2 het schot waarachter tekenrollen; ter plaatse 
van het schot zijn de alum. stijlen oranje (bah) 
geschilderd, het iele siesteem wordt daar "gede
naturaliseerd" en samen met het dunne donker
blauwe schot visueel een zware massa. 
3 klep die, wanneer dicht, tussen de stijlen klemt, 
door de gebogen vorm blijven in de hoeken openingen 
waarin de duim past. 
wie z'n duim past trekke hem aan, en klepje word 
aflegtafeltje. 
5 een klein spiegeltje op deze klep geplakt, bete
kent voor mij de aantasting van het theatrale beeld. 
als de klep open is vormt het kettinkje weer die
zelfde verstoring van het symmetriese beeld. 
4 de lampen zijn half zilvergrijs geschilderde (ver
wijzing naar aluminium) peertjes, die dus alleen 
schijnen tegen het ervoor hangende matglas plaatje. 
hierdoor krijg je schemerlicht zoals het moet zijn, 

. wazig en geel. 

l 
' 
I' 
I 
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VVATERDICHTE BUITENLAMP 

,---· .. .. 

---- ....... ,,.. __ 

I 
/ 

-------·-----

lampje gemaakt met de idee om nu eens 
A zeer goedkoop te doen en 
B toch waterdicht te zijn. 

lamp en fitting worden nauw omsloten door een 
strookje binnenband zeer A, zeer B 
fitting en arm door een kapje buitenband zeer A, 
ook B 
toen ik echter een plaatselijke smid vroeg om een 
restje koperbuis voor me te buigen, kwam er van 
Stelling A niet veel meer terecht 
hij rekende laconiek F 15,50 
zo zijn de tegenstellingen toch weer binnen een 

' concept gevangen. het lampje schijnt draaibaar om 
. een hoekje. 

I 
'i· 
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BURO UIT VOORBEDACHTE REST JES 
SPAANPLAAT 

program van eisen in stripvorm illustreert de ge
vraagde nuttigheid van deze assemblage, toen ik 
het in de ganghal samenstelde bleek het niet door 
de kamerdeur te kunnen (veel zelfbouwers ont
moeten dit probleem als hun bootje de schuur uit 
moot) 
doorzagen was de oplossing, waardoor nu, 5 jaar 
later op 2 plaatsen in de kamer een stuk multifunk
tionele flipperkast in bedrijf is. 

.. ~ 
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FUTURISTIES KEUKENKASTJE 
MET VOOROORLOGSE HANDGREJ;P 

melkgLC3s Lampen 
al~~1n_1um plaat 

!-. 

i:=:::::::::::::::::::::::::=:m-===t:::::-:'.".::-:::-:~~2 per £Pe ks k Le pd eu r lJ es 
. , , , I 

!~' 

I 

I 
knop en,namaak a · ti

1
ek l 

bl · 1 L J-, ~-y 
-~=--~--~ . ~.........._---..-___._,-ft-__ a_u_w_e ~an ey s L eunen' 

_]__..._. ...,..-.----------·---·--

r-r -. · ----:-= ______ i;~~J-=====~~------ ~-=-~--~-
• • 

Gemaakt van hoogindustriele - iele materialen. 
perspex (transparant hardboard) voor de klepdeur
tjes en aluminium voor de C vormige platen. 
De timmerman die in 1927 onze aanrechtkast 
maakte (zwaar granito, royale houtmaten.) moet die 
materialen nauwelijks gekend hebben 
En om het designachtige karakter van het kastje 
te verknussen heb ik de perpex deurtjes met antiek
houten handgrepen gedecoreerd. 
Dezelfde ornamentiek die ook de oude kastdeurtjes 
siert. 
Het is eigenlijk net zoiets, als de rietveld stoel met een 
biedermeier stofje overtrekken. 

• 

,, ,'}_ 
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Door de symmetriese opstelling van de 3 delen van 
het kastje: 

de deur.~jes, de aluminiumplaten! de ~uu~~teunen!: 

LJJ +~· LJ· 
' 

•< •• • •• - ·---- ~-...- • • - • -·~-- -~· ·----~ 

+[ 

iets tenopzichte van elkaar te verschuiven uit nutiig- , 
heids overwegingen, wordt het theatrale effect} .. 
(zoals b.v. soms een pendule op een schoorsteen
mantel midden boven de kachel en onder de trouw
foto) ontregeld. 

~--·· 

,/ 

.. 
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T L FIETSLAMP BOVEN TEKENTAFEL 

de t. I. balk had ik al gekocht. In de tuin, (ideeen rijk 
zonnetje erbij) maar even verzinnen hoe die boven 
de tekentafel moet hangen. 
ik zocht naar een kant en klare kromme waardoor 
ik de lamp professioneel aan de tafel kon bevesti
gen 

toen ik de fiets zag staan met het voorlicht op het 
spatbord wist ik het! 
2 spatborden die slechts f. 4,70 p. stuk kosten konden 
de lamp schitterend krom boven de tafel houden 
in 15 min. was 't voormekaar en toen het licht nog 
iets teveel in m'n ogen scheen , niette ik 3 rose 
kartonnetjes aan elkaar, wasknijper eraan en ziedaar 
een regelbare lichtkap 

\ / 
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_, ........ .. CONCEPT 
Wat is stedebouw zonder monumenten, tekens, 
totempalen, fonteinen, kathedralen all1m op of 
_aan pl~inenl . _____ . 

'· ·--------·----

ONTLEDING 
Het stadhuisplein wordt nu gedomineerd door ge
bouwen die een afspiegeling zijn van bestaande 
machtsstrukturen. 
De plaats van het vrijheidsbeeld hier is in tegen
spraak met de koncentratie van bestuurlijke en 
ekonomiese machten. 
Het beeld dat de naam "stadhuisplein" oproept 
wordt niet bevestigd, zelfs ontkend. 

MOTIEF 
Als het stadhuisplein een stad-huisplein wordt, 
zullen verbanden moeten worden aangebracht die 
de bestaande dominerende symboliek relativeren. 
De herkenning van het plein als plaats in de stad 
levert een monument op voor de bewoners van 
de stad als geheel en voor de bewoners van het 
plein. 

INGREPEN 
Het plein vindt zijn grenzen over de binnenring
baan heen totaan een raakvlak met het woonge
bied achter de Paradijslaan. 
Een dubbele bomenrij laat een randgebied voor 
de gebouwen & omschrijft een groote "binnen" 
ruimte op de schaal van de stad. 
Tussen de bomen ontstaat een gaanderij rondom 
het plein. De gebouwen staan nu niet meer direkt 
aan het plein, maar aan de door de bomengaanderij 
gevormde rand. 

' " 

Het plein is een zelfstandige ruimte geworden die 
een eigen betekenis kan krijgen. 
Het stadhuis ontleent nu zijn machtsymboliek voor 
een groot deel aan de plint waarop het staat. 
Hier wordt de bomengaanderij onderbroken voor 
een nieuwere gevel, die de plint tot verhoogde ga
lerij maakt. 
De versteende bomengalerij doet het stadhuis aan 
een voetgangerssteeg liggen, terwijl dit openbare 
tracee samen met het stadhuis via het monument 
voorgevel aan de schaal van het plein wordt ge
koppeld. 
Monument is niet alleen het fronton van de praal, 
maar tevens het decor voor het schandaal. 

Een van de weg af-buigende ramp brengt iedere 
trouwstoet tot ender de galerij. De ramp begint 
aan de diagonaal van het plein en wordt trapsge
wijs naar de stad toe herhaald om de kondities 
voor een teatraal gebruik te scheppen. 
Deze diagonaal wordt leidraad voor een reeks in
cidenten, die een route tussen het woongebied aan 
de dommel en de binnenstad suggereert. 
Zo'n incident krijgt nu in tweeerlei zin een eigen 
symboliek: 
*het krijgt plaats op het plein, dat nu een zelf
standige ruimte in de stad is geworden. 
*het krijgt verbinding door de lijn die woongebied 
aan binnenstad koppelt. · 
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LOENS: Werken in een histories gegroeide (stede) 
bouwkundige struktuur houdt voor _ ons 
een vanzelfsprekende relativiteit van je ont· 
Vl(erphouding 
Fouque over het histories groeiproses: 
"elke handeling is een reaktie op de vorige 
en een aanleiding tot de volgende daad." 
Zo ontstond en ontstaat een ogenschijn
lijk bricoleus en tegelijk sprankelend 
vormensiesteem, tekenend voor Loenen. 
Het is zaak dit vormensiesteem te ge
bruiken als aanleiding om tot struktuur 
te komen. • 
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LOENS: Betekent, door verdraaien, verschuiven, 
aantasten tot verweving van vorm, funktie 
en materiaal te komen. 
LOENS is de gemuteerde vorm. 

LOENS: Huisvesting van een aantal bejaarden 
in Loenen levert een organisatie/ont· 
werpmodel op. Dit schema voegt zich 
relatief in de situatie. 

We hebben de richtingverandering van 
de kavel, verhevigd door de noord-zuid 
richting, gebruikt om tot mutatie van 
het woonelement en het patroon te 
komen. 
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LOENS: Binnen het schema van de woning ont
staat door de verdraaiing een intensieve 
verweving van ruimtes, waardoor be
paalde plekken meervoudig worden. 
Als je de tafel dekt, wordt de woon
kamer keuken. 

De voorzieningensleuf is de kern, die 
ondanks alle versnijdingen konstant blijft 
en een herkenbare samenhang tussen de 
individuele woningen geeft. 

LOENS: Het naast elkaar voorkomen van hout 
en steen brengt de vervlechting van voor 
en achterkant tot uitdrukking, 
Het koppelt de massaliteit van de villa
aan- de - vecht aan de fragiliteit van het 
theehuis - aan - de - vecht. 
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STRAAT GEVEL 

LOENS: In de vorm van de vensters is gezocht naar 
een relatie met de achterliggende ruimte. 
De belangrijke "uitkijk"ramen zijn opge
bouwd uit een in het straatbeeld passend 
kruisroederaam en een "moderne" hori
zontale glasstrook. 

LOENS: Voor de terreininrichting zijn heggetjes 
kozen die terrassjes afschermen van het 
hot. De slanke gevlochten lindebomen 
zijn eigenlijk heggen op steeltjes en die
nen als zonnescherm maar ook om tgv 
woningen op de verdieping privacy van 
de naastliggende percelen te waarbor
gen. 

LOENS: Om dezelfde reden is de hot van het 
belendende perceel gescheiden door een 

muur die zo breed is dane er je fiets
in kunt bergen en nog een werkplankje 
hebt. 

LOENS: Alie bergingen kijken uit op de vecht 
LOENS: De 7 woningen zijn zowel naar de straat 

als de vecht georienteerd. 
In vorm bevestigt de straat gevel de 
overgang tussen gesloten (richting stad) 
en geperforeerde (richting molen) 
straatwand. 
De vechtgevel is aflopend tot aan de 
steiger (een kleine uitbreiding van de 
we kavel) en verbeeldt bijna een schip 
in de rivier, het theehuis op nivo. 
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Motto: MottPvaal 

betreft 

Idee(~nprijsvr;·::g Heena-C. ---;. 

Geachte inzencl f-'l', 

Met genoegen ~eb ik kennis genomen van uw lnzen0ing, 
die na::ir ik hoop zril bijr1rcgel) a:;n een discussfe · 
wat er met het Weena k<ln gc·beu ren. 

Derr na;:ir het oordeel vrm ,le ,ju1'y v~ n de ideef.~nprijs
vra~g "\'ieena C.S. 11 door geen (ler in?.enders een oplos
sing werrl gevon<len voor rli t moeiLi.jke vrDngstuk, ,'.=Hlvi'
seerrie zij mij elk der inzf'nrlers P.•?n premie te geven. 

Met de hi er bi ;j e;ezonden our~ e rn·enten van I1.otten5am, 
uw premie in rnrtur<-1, wil ik mi jr'l ,;rink ui tspreken voor 
uw rteeln~me APn rte prijsvr~ng. 
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SCHEMA 
Bf;<!AN]_ql'.fONQ::--8.lJ.ITE~~~~!\!t; .· 

Kenmerkend voor het weenagebied is de onsamen
hangendheid tussen met name CS en de Centrumkern 
/lijnbaan. 
De randbebouwing schiet aldus tekort in het her
bergen van stedelijke ruimte. 
Samenhang in stedebouwkundige en architekto
niese zin te bereiken middels invulling met concave 
elementen die axiaal samenhangen. 

s. giedeon over forum traiani te rome: 
"het korresponderen van architektoniese vormen 
en de asgerichtheid geven samenhang aan het kom
plex." 

OVALEN 

De concave vorm omhult een deel van de stedelijke 
ruimte. 
De zo afgebakende leegte is een plein. 
De concave vorrn heeft een verwijzend karakter dat 
verder reikt dan de. plek zelf. 
Door deze axiale werking ontstaan verbanden tussen 
de verschillende pleinen terwijl ook relaties worden 
aangegaan met markante stadsdelen. 
(stadhuis, doelenplein, kerk waerschutstraat,) 
Elk bouwkundig aspekt is een uitbreiding van be
staande gegevens. 

r Piein. gevormd door 
"-.-/! C'T.hutende bebouw1ng 

; bcmen perken en bcasages 

~ ~ s:hematiese duiding van 
, as;;er!Chte bouwmassa's 
'1n onderllnge relat1e 

, I ax1ale kom-positie van bestaande 
-+-en nieuwe n.arkante sladselementen 

Bruggen 

Deze ovale overspanningen zijn associatief verbonden 
met Rotterdamse havenwerken. 
Ze zijn de vermaterialiseerde as-richtingen. 
Zo wordt de doorsnijding van het weena middels 
een getal bruggen, waartussen groene platea1,1s, 
op-geheven. 
De verkeersstroom wordt verder ingedamd door 
dubbele (kade) muren, tevens brugpijlers, alsook 
windscherrnen. 

· Binnen het kader van deze muren is plaats voor : 
, alf'ertei nu verspreide kiosk~iteiten, · blisfiafies, tele: 
fooncellen, tn'lppen, zitnissen, automaten. groen. 
Bestaande bomen tot op 4 meter boven maaiveld 
snoeien. 
De ruimte eronder sluit zo aan op de kademuur. .'' 
Tussen C S en post komen in gebogen rijen geplaatste. l 

bomen als antwoord op gebouwde halve ovalen. 
Op .de plateaus als asgerichte klassisistiese stertuin, 
tennisbanen en kunst·matig onderhouden gazon. 
Waar op de grand geen plaats is voor bodembedek
kend groen, groeit klimop langs gebogen schermen 
als vertikaal plantsoen. 
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Get>Quwen 
1 

Di t woongebied opent zich axiaal naar kruiskade 
en is anderzijds gericht op de waerschutkerl<. 

'de ovale voortzetting van het CS vormt twee binnen
pleinen en een voorhof naar het centrum. 
De ovale vorm eindigt in een kopgevel, welke be· 
halve symmetriedoorbrekend ook een gebruik 
inhoudt. Deze kopse aanbouw verenigt de verschil· 
lende hoogten van de nabije en wijde omgeving, 
waardoor het schaalprobleem binnen elk gebouw 
wordt opgelost. 

2 
Een concave toevoeging aan het bestaande doelen 
gebouw herbergt hotel&kantoor funkties, bakent 
een buitenruimte af waarin zich het stationsplein 
weerspiegelt. 
Spiegeling van het doelendak levert een extra teater 
op. 

3 
Vertikale plantsoenen verbergen een exporuimte, 
welke is ingeklemd door twee korresponderende 
buitengebieden waarop markten. 
Ook hier is de uitbreiding losgehouden van de be· 
taande bebouwing. 

4 
De richting van het ovale marktplein gaat via de brug 
over in de diagonaal van kubusvormig woongebouw. 
Zo ontstaan in dit gebouw ovale, bezonde terrassen. 
Een trap over het metrotracee mondt uit in de 
Delftse hot. 

5 
De bijna steegachtige steer van de Delftse straat 
met de daaraan gelegen pandjes-in-een-gebouw 
wordt voortgezet in een brikkelig opgezet gebouw 
bestemd voor congrescentrum, biblithee,. akademies, 
conservatorium, onderwijs en parkeervoorzieningen. 
Dit gebouw is dan ook onderverdeeld in een aantal 
elementen verlopend van een grootschalige aa het 

· hoffplein gelegen deel tot een muziekpaviljoen 
in het Delfts plantsoen. 
De galerij die de twee hoofdmassas verbindt is 
gericht op een nieuw aangebouwde vleugel van het 
Hilton. 

6 
Deze vleugel buigt de lijnbaan at in de richting van 
het station en schermt het voetgangersgebied af van 
het hofpleinverkeer. 

7 
Midden op het stationsplein verenigen tramhalte, 
snackbar, kaartverkoop & stationsretauratie zich 
in een gebouw. 
Deze Ravensteinse kom-positie van brugdelenlui-
fels is de voorpost naar het centraal station. 
De stadsbussen standplaats wordt verlegd naar de : , 
linkerzijde van C S, achter het groothandelsgebouw 
en in aansluiting op het verlengde metrotracee. 
le?er gebouw voorziet in eigen parkeergelegenheid. 
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ontwerpen. 
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es, goede gedachten en graphische 

Tepperdon kalden vug brat goben av gandobed ponten brigne 
prog dazen pal balluf kag, gad barksog pane ain ijr dupret; 
·Gondobar pazet, gondobar kanaldo pog pon derks? Av plu. 
Sit brussei elden, korbe tet, fize bedurenent golap pane dra po 

·· drag grazzen nib~!ogteu. Vu, kresse plad av eg danden ev 
deudoe knetten. Melden pit eg drompen pon Vaiden. 

__ Fapdre~ knome bugpeh ;iedazon pigte pane kag obrenzeteke 
<. vlu drompe nip zulmatan zilpe, kret, hazzen nah gleddoh 
_:mijzadef Badaffe, grimp, jessep prentaklid deumi pendep gad 
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