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bOb van reeth 
architect 
klein begijnhof bogaerd, 6 
2800 mechelen belgie 
015/137.52 

24 01 74 

jouw brief van 25 okt. 

bvr/ .. 

beste bert, 

aan b e r t s t a a I 
nikolaas beetsstraat 9 

eindhoven 
nederland 

lk zou heel wat tijd uitsparen indien ik briefpapier 
liet drukken waar de ekskuse-formules voor het late 
antwoorden al voorgedrukt op zouden zijn. Niet 
alleen deze maar ook alle andere brieven beginnen 
zo. 
"sorry" dus. 
Bedankt voor je vriendelijke brief en hopelijk kun
nen wij er eens uitvoerig over praten, dit moet ik 
echter om velerlei redenen tot deze zomer uitstellen . 
lk wil je dan ook vragen mij na juli 74 te schrijven 
bellen of erg hard roepen om een afspraak te laten 
doorgaan. 
Wat ik allemaal doe: 
ik ben dus architekt, werk zelfstandig en heb wel 
wat gebouwd en tracht dit nog te doen 
ik volg studenten van het derde jaar architektuur 
aan het NHIBS te antwerpen, probeer vooral af 
te leren 
samen met twee andere mensen werk ik aan stads
rehabilitatie (wat vooral inhoud dat wij anderen 
tegenhouden veel te doen voor wat het priv~ ge
bied betreft en zelf iets trachten op gang te brengen 
van het publieke binnen betreft) 

ik zit in de redaktieraad van het tijdschrift A+ en 
erger mij dood maar zolang ik blijf leven tracht ik 
slechter te voorkomen, gelovend dat alles een proces 
is geef ik iedereen veel krediet. 

Maar kom eens het allemaal wordt geformuleerd 
klinkt het pedant. 
Als je het boek "bouwen in belgie 1940 1970" 
van geert bekaert en francis strauven kan vinden 
in nederland kan je wat lezen, in een of andere 
TASK van 1970 (dee geloof ik) vindt je wat van 
die tijd er zijn ook nog andere dingen, een tekst 
over wat mij bezighoudt kan je bekomen bij het 
provinciaal instituut voor bouwkunst en stedebouw 
te hasselt, vraag naar de tekst naar aanleiding van 
de "confrontatie renaat braem - bOb van Reeth" 
er is nog veel, voor mij is het belangrijk, voor 
anderen 77?7 

Dag bert, nog eens bedankt voor je brief, tot 
augustus 74 ja? 
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bOb van reeth 
architekt 

beste bOb, 

eindhoven, 'tis donderdagavond, ' 
7 maart '74 . 

hartelijk dank voor je fijne brief van 24 januari, je 
had je helemaal niet hoeven verontschuldigen voor 
het late schrijven, want hij kon niet op een mooier 
tijdstip komen; ik kreeg hem namelijk op mijn ver
jaardag in de bus. De raadgevingen, wat het lezen 

·van artikelen betreft heb ik bijna alle opgevolgd en 
het lezen ervan heeft mijn vermoedens omtrent 
bOuwkunde op een vruchtbare manier versterkt. 
In het boek "bouwen in belgie 20-40" kwam ik al 
bladerend langs het inlands architektenbestand 
ineens jouw naam tegen, of liever gezegd, het was 
niet zozeer je naam die me frappeerde als wel de i 
foto die, evenals bij de andere architektenbe- 1 

schrijvingen, bovenaan de pagina stond afgedrukt. 
Een foto, die minder het hoofd van een gesetteld 
bouwkundige laat zien maar veel meer een onder
deel is van de dingen die je schrijft en de wereld 
van waauit je die schrijft. 
Erg blij hen ik met je uitnodiging, in augustus eens 
te komen praten; ik verheug me er op dan eens met 
je van gedachten te wisselen voorzover ik die ten- , 
minste op een begrijpbare ma. nier kan overbrengen. I 
In die periode hoop ik ook te beginnen aan de 
laatste fase van mijn bouwkunde studie hier in I 
eindhoven n.I. het afstuderen, dus wat dat betreft 
is het ook fijn om een gesprek te hebben. 
Je schrijft aan het eind van je brief: "er is nog veel, 
voor mij is het belangrijk, voor anderen????", nou 
dan wil ik je in ieder geval vertellen, dat wat je 
schrijft voor mij ook van wezenlijk belang is en als 
je het laatste nummer van Forum er op naleest 
zul je merken dat er meer (herman herzberger) 
mensen zijn voor wie "het" belangrijk is. 
Uit de konfrontatie renaat braem - bOb van reeth 
is me een ding duidelijk geworden; het verschil 
tussen jou en renaat is een "R", namelijk het ver
schil tussen evolutie en Revolutie, of ook wel: het 
verschil tussen "architektuur als protest" en 
"architektuur als proces". 
De dingen die je vertelt in het stuk getiteld 
"wonen" hebben een nauwe relatie met mijn op
vatting over het laten ontstaan van RU IMTE, 
het feit b.v. dat de dingen die je maakt in hun on
afheid een volstrekt eigen leven gaan leiden, een 
eigen betekenis, identiteit krijgen door hun 
funktioneren in omgang met mensen, klimaat en 
landschap. 
Dit legt je echter, als je er over nadenkt, als schep
per van evoluerende strukturen een soms be
nauwende verantwoordelijkheid op, een verant
woordelijkheid die me soms belet om in alle vrij
heid de dingen te gaan ontwerpen waarvan je denkt 
dat ze goed zijn. 

En met goed bedoel ik dan, het meervoudig deer i ~~~'.1i~a~ 
hebben aan het alledaagse, opgenomen worden : 
in de kreatieve geest van degene die er mee te maken ; ' 
krijgt. Maar misschien vergeet ik op dat moment , 
dat je als maker van die kleine dingen zelf ook deel r 

uit maakt van het proces dat dingen toevoegt, be-
1 

staande waarden versterkt en je van daaruit het : 
vertrouwen moet krijgen dat je inderdaad, zoals i 
je schrijft, bezig bent aanleidingen in evolutie te 
ontwerpen in plaats van het affe overzichtelijke 
resultaat. 
Zelf ben ik op het ogenblik met een tweetal andere 

'. studenten bezig het van Abbemuseum alhier uit te 
breiden, bij wijze van projekt welteverstaan. 
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Hierbij doet zich het probleem voor dat je niet 
alleen voor toeschouwers, bezoekers en/of deel
nemers aan het gebeuren wat het museum is, ver
trouwelijke nissen schept, van waaruit men de ge
dachten van kunstenaars via de te beschouwen 
werken ervaart; maar anderzijds ook voor die kunst 
in al zijn verschijningsvormen een ruimte maakt 
waarin ze zich zo optimaal mogelijk kan mani
festeren. 
Naar aanleiding van dit projekt, dat "amuseater" 
heet, had ik laatst nog wat "onduidelijkheden" 
opgeschreven, waarvan ik hier een kopietje bijge-

. voegd heb, omdat ik het fijn vind jouw ook een 
beetje te vertellen hoe we hier bezig zijn inhoud 
aan het "vak" te geven. 
Verder heb ik er nog een verhuisbericht bij inge
stopt want je mag ook best een beetje weten hoe 
ik en dyneke, mijn vrouw, en ons huis eruit zien. 
Ook zie je nog een aantal afdrukken van fotoos 
waaruit blijkt dat ondanks de armzalige eendui
digheid van een omgeving, er toch nog mensen en 
vooral kinderen zijn die zich er niet van laten weer
houden hun omgeving in bezit te nemen waardoor 
de specifiek bepaalde elementen boven deze een
duidigheid uitrijzen en toch een kompleksere be
tekenis krijgen. 
Dan wit ik je nog even het verheugende bericht 
meedelen (misschien wist je het al) dat Geert 
Bekaert als hoogleraar aan onze t.h. verbonden 
is, sinds januari. 
Toen ik hem in een gesprek vertelde, dat ik een 
artikel over wonen van jouw thuis had reageerde 
hij erg belangstellend zodat ik hem, als je het goed 
vindt ook maar een kopie heb verschaft. 
Zoals je waarschijnlijk al begrepen hebt, zit ik nog 
met het probleem de theorie, de gedachtenkronkels 
hard te maken, d.w.z. in daden om te zetten. 
Nu wilde ik de volgende, misschien vervelende vraag 
stellen; bestaat er bij jou of anderszins de mogelijk
heid om b.v. deze zomer een stage te doorlopen? 
lk begrijp best dat het erg moeilijk, zoniet onmoge
lijk is misschien, omdat het ook hier in nederland 
haast onmogelijk is met de weinige ervaring die 
je hebt in de praktijk dingen op te steken. 
Mechelen ligt niet al te ver van eindhoven, zodat ik 
dus best een paar dagen op en neer zou kunnen 
rijden. 
Misschien kun je me nog eens een berichtje sturen, 
zodat ik in ieder geval weet dat ik elders moet uit
kijken, trouwens ik hou er helemaal niet van dingen 
te forceren, maar ze eerder aan hun beloop te laten. 
lk kijk en elk geval uit naar de ontmoeting in de 
zomer en wit me nog verontschuldigen voor de 
chaos van stukken die in deze envelop zitten en 
voor het feit dat ik plaatselijk misschien een beetje 
in mijn eigen woorden verstrikt raak, hopelijk komt 
de bedoeling in grote lijnen over. 

Het is nu laat en tijd om te gaan slapen, 

dag bOb 
tot in ieder geval augustus, 
misschien hoor ik eerder nog wat van je (als je tijd 
hebt) 

bert staal 
nikolaasbeetsstraat 9 
eindhoven 
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Eindhoven, 't is donderdagavond. 
28 november 1974 

Beste bOb en dAnie, 

Allereerst de hartelijke groeten van D1Jneke, die is 
op 't ogenblik mooie blauwe kleren aan het maken 
(o.a. voor een winkeltje in zelfgemaakte spullen). 
Tja Bob, hier stuur ik je de beloofde Stirling kata
logus, een spreekbeurt van Frank v. Klingeren 
( Karregat, je weet wet), iets dergelijks van Lucien 
Kroll wat ik zelf nog niet zo goed gelezen heb, 

· hoewel ik het gevoel heb nu ik bij Geert afstudeer 
en Belgie zo'n gewe1dig land is op gebied van ar
chitektuur, dat ik toch beter frans moet leren, 
verder nog een artikel over Schindler uit het tijd
schrift "Der Aufbau" van 1958 of zoiets, maar 
dat heb je misschien ook al. 
Nou en dan heb ik er nog een velletje (een soort 
cartoon) bij gedaan waar je uit af kunt lezen waar · 
ik op 't ogenblik mee bezig ben, een woonhuis · 
in een bungalow-buurt, het was de enigst-bestaande 
ontwerp-en-detailleer oefening op onze afdeling. 
Bovendien leek me de uitdaging om in zo'n super 
geordende hoger-inkomens wereld 'ns lekker de 
knuppel in het hoenderhok te gooien, en ik kon 
dan ook niet anders toen (fj mnd. geleden) dan 
een chaos aanbieden die hopelijk zijn vruchten 
in de zin van verandering van het status-gebonden 
individuele leefpatroon en het aanzetten tot een 
stukje gemeenschapszin zou kunnen afwerpen. 
Maar op een aantal punten moet ik mezelf achteraf 
korrigeren, allereerst (en dat heb ik na een gesprek 
met Geert een beetje ontdekt) kun je niet "een 
chaos" kreiiren omdat je zelf dee! uit maakt en 
gemaakt hebt van een bepaald siesteem, en boven
dien een komplete chaos, zonder voelbare aan
knopingspunten toch geen levensvatbaarheid aan 
het groeiproses geeft. 
Het verschil sculptuur (die prikkett) en struktuur 
(die leidt) heeft me weer aan het denken gezet 
en daar ben ik nog steeds over aan het nadenken 
en nu en dan schrijven. 
Vergeef me, als ik me ietwat krom uitdruk; ik 
ben er zelf n.1. nog lang niet achter. 
Bovendien geloof ik dat ik door de drang tot om
zetten van m'n (onze) ideeen in een daadwerke
lijk ontwerp, zoveel erin heb willen zeggen dat 
het, tenminste voor een ander, ietwat te kom
pleks over komt, hoewel je aan de andere kant 

' misschien ook weer kunt zeggen dat het erg 
simpel is. 
lk zou het fijn vinden om over het omzetten van 
ideeiin, theorieen in ontwerpen, nog 'ns met jou 
te praten, overigens, ik zend je nog wet (als je 
't ni~ erg vindt?) een kompleet verslag van dit 
huis. 
Tja, over Schindler, ik heb nog gekeken of je er 
aan kwam, maar het verhaal was, zeker voor 
Schindler kenners als jij, nauwelijks van enige 
diepgang, bovendien spreekt Hans van Dijk veel 
minder goed dan dat hij schrijft. 
Gister heb ik pas David Gebhard gekocht en dat 
is geloof ik een fijn boek (een roman bijna) om 
te lezen. 
Afijn de hollandse erwtensoep die voor jullie 
klaarstond die vrijdag moet je maar een andere 
keer komen eten, als je ervan houdt. 
Zeg ken jij Charles Vandenhove? Daar zijn we 
2 weken geleden met Bekaert naartoe geweest, 
Geert was daar nogal enthousiast over, maar ik 
had er zo m'n bedenkinge~ bij. 
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Ten eerste het feit dat hij kunstverzamelaar was 
maar dan zonder emotie te !even met de kunst die 
hij in huis bezat, het kwam op mij nogal exhibi
tioneel over, toen hij daarna nog eens minachtend 
zei, terwijl we fangs die heerlijke belgiese huizen 
reden: "c'est !'architecture de Belgique", viel . 
hij me wederom tegen, ten eerste is dat geen 
Architektuur wat we daar zagen, maar een stuk ' 
ruimtelijke ordening om u tegen te zeggen, en 
ten tweede, probeer zo'n stuk AN-architektuur ! 

maar eens te maken. Toen we tenslotte bij een i 
van zijn huizen kwamen dat in een bepaald kader : 
van architektuur beslist mooi te noemen was, i 
met een gebobbeld gazon er omheen aangelegd i 
die niets met de omringende weiden gemeen had, I 
zei Charles Vandenhove: "Merde, ze hebben ' 
struiken in m'n gazon geplant, en merde; ze hebben 
m'n deurkozijn geschilderd terwijl het een hout- , 
soort is, die door te verwer en mooier wordt .... I 
Ze hebben het niet begrepen !.. ....................... .. 
Misschien zie ik het verkeerd, maar dan moeten 
we er nog maar 'ns over praten; ik heb foto's ge-
maakt dus ........ . 

Nou Bob, aanvaard dit pakket als een sinterklaas
surpirse van ons, als de sneeuw (laten we hopen 
dat die valt) weer wegdooit zou ik graag naar 
Mechelen komen om de omgeving van het Be
gijnhof te fotograferen en eens te praten over 
het opstellen van mijn afstudeerfase waarover 
ik dan waarschijnlijk konkretere plannen heb. 

Onderwijl zou ik graag kontakt houden, als je 
'ns tijd hebt moet je weer eens achter je schrijf
mach i ne gaan zitten. 

Nogmaals hartelijk gegroet ook aan Danie en 
de familie "Jean-Paul" waar we toen, net als bij 
jullie, zo geweldig werden onthaald. 

Bert. 

P.S.1 Francis heeft grandioos kollege gegeven 
over de Jugendstil in Engeland en Brussel. 

P.S.2 lk heb nu ook een telefoonnummer op 
de T.H. n.I. 472015. 
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.. . aouw- 'VERTROSSING' IN EINDHOVEN 

GASTOPINIE 

Publikatie van voor deze rubriek vrijblijvend aange
boden of op uitnodiging geschreven artikelen be
hoeft niet te betekenen, dat de redactie instemt 
met de vertolkte mening. 

De "vertrossing" in de bouw, de zucht naar indivi- ' 
dueel comfort en consumptieve luxe, met als grote 
promotor de bouwgigant Wilma, kreeg zaterdag 
30 november haar bekroning in de vorm van een 
advertentie op de achterpagina van dit blad waarin 
gesproken wordt van een uniek en chique monument 
voor de mooie stad Eindhoven. 

Men wordt opgeroepen een naam te verzinnen voor 
deze chique 8-dubbele, rijk met open haarden, 
glimmende badkamers, · decortegels, inbouwkeukens 
en afzuigkappen belegde lichtverteerbare boterham. 

Een uniek idee van Wilma om goodwill te kweken ' 
voor hun manier van projek.tontwikkelen- een soort 
verlate inspraak op dit stapeltje bungalows, het 
bedenken van een naam voor een voldongen feit 
met als hoofdprijs de droom van vele gezinnetjes, 
die de huur van zo'n flat toch niet kunnen op
brengen: een VW "Golf", en natuurlijk de bekende 
t.v. en vliegreis. Kortom de (extreem gesteld) twee ' 
bevolkingsgroepen zijn weer tevreden gemaakt, de 
"hoge inkomens" met een bungalow op niveau 

· en de "lage" met een volkswagen. 

De bevolking van Eindhoven zal het bouwcomplex 
onmiddellijk aanvaarden als ze er zelf de naam 
voor mag verzinnen. Terwijl het bouwwerk in feite 
niet meer is dan een schutting, waarachter zich 
in alle stilte de afbraak van kleinschalige woonge
bieden voltrekt. 

Van een nieuw monument wordt gesproken in de 
advertentie. Oat zou je kunnen opvatten als een 
vervanging voor het voormalige monument, dat 
vlakbij de bouwplaats van deze flat onlangs is af
gebroken, n.1. de Fellenoord-kerk. Juist dat soort 
gebouwen echter geeft karakter, herkenbaarheid 
en identiteit aan een stad, vertellen iets van haar 
historie en maken deel uit van de gemeenschap, 
die van zo'n stad een levend geheel maakt. Onder 
het mom dat men iets van onschatbare waarde 
aan de "mooie" stad Eindhoven zou toevoegen, 
wordt hier een monument opgetrokken voor die
genen die een hoge huur of koopsom kunnen op
brengen: een monument voor individueel comfort. 

De praktijken van Wilma kennen we o.a. van de 
Stratumsedijk. Het is niet meer dan het behangen 
van de wanden van stedelijke ruimte (waarvan de 
vloerbedekking gevormd wordt door mat zwart 
asfalt) met lange, rijkbeglaasde perspectiefgevels. 

Een behang dat rucksichtlos over al de elementen 
van het bestaande stedelijke weefsel wordt geplakt. 
Het laat die oude kleinschalige structuren achter 
zich wegrotten en maakt de stedelijke ruimte sfeer
loos, en monotoon. 
Dit. aannemersbedrijf krijgt nu de gelegenheid om , , 
het laatste stukje kleinschalig woongebied dat de i 
Montgomerylaan "ontsierde" af te plakken. Geheel ' 
in de stijl van deze flat-boulevard voor de beter ; 
gesitueerden past het gebouw in het kader van die · 
bestaande bebouwing, iets wat op de meeste plaat-

• sen het grote manco is van bouwprojektontwikke
. J.~arsgebouwen. Projektontwikkeling ll~ 

. ·.-. 6 



. .... 
Cl) 

"'C 
c 
Cl) 
Cl) 

.... 
0 
0 
> 

"' c 
-~ 
c QJ 

- QJ .21 Cl 
CO en • 
..!:: cc Iii QJ Cl) 

..... 21 3: 
0 .... ::I 
0 ~ 0 
6>o..c 

.!!.! .:.! ~ 
"'C ·- > 
o.~ s 
o~.-
3: a.~ 
'a> fil E 
~E~ .... .......... m.-
Qj m Qj 
~c Cl 

• 

.... 

'"' "' "' I 
;!: 
~ 

I: 
.0 
E 
" " " "O 

"' bl) 

"' 
~ 
" I 
0 
< 
...l 
O'.l 
l'.l 
< 
0 
rJl 
~ w 
;:;.. 
0 
:i:: 
0 
z 
w 

tBouw-,veriro.ssing·' in Eindhoven 
De ,.vertrossin1( In de bouw, .de 

ncht near lndiv1dueel comfort en 
consumptleve lu:i:e, met els grote 
promotor de bouwglgant Wilma, 
kreeg zaterdag 30 november baar be· 
kroning In de vorm van een · edver· 
tentie op de echterpeglna van dlt 
blad waarin gesproken wordt van. 
een uniek en chlque monument voor 
de mooie stad Eindboven. 

GASTOPINIE 

Men wordt opgeroepen een naam 

Publikatit• van voor deze rubriC'k. 
\'f1Jbli1v..-nd aangeboden of op uitnodj .. 
gin~ gest·hn·vt•n artikt>len behoef\ niet le 
bl·t-t·kt·m·n. dat dt• rt.-da<:til• mstemt mel 
dl• Vl·rtolku.• mt•mng. 

te verzinnen voor doze chique · ••••••••••••••••••••••••lilll••••••• 8·dubbele, rijk met open haarden, 
glimmende badkamers, decortegels, 
inbouwkeukens en ahulgkappen 
belegde lichtverteerbare boterharn. 

Ecn uniell idee van Wilma orn 
goodwill te kweken voor hun ma• 
nier van projektontwikkelen· een 
soort verlate inspraak op dit sta· · 
peltje bunga!Qws, het bedenken 
van een naam vopr een voldongen 

iou zljrl. Zij denken daarblj alleen 
aan een economische verrijking, 
want het zijn juist deze stedelijk· 
heid ontkcnnende woon· en kan· 
toormachines die de bestaande his· 
torisch gegroeide structuren ver· 
nietlgen, en de stad in alle opzich· 
ter:i ~apot make'! door een kr~m_p· 

ean die buitenka.nt, die de ·stedelij· 
ke ruimte begrenst, oak van binne. 
nuit,"te werken. Op verschillende 
manieren probeert men dan ook 
aan die noodzaak vorm te geven 
door mensen te stimuleren tot inte· 
.resse, deelname a.an het· (niet uits• 
luitend con~umptieve) lev~n ~I) de 
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' socia!iste mevrouw Eel Klassens· 
Postma, die zich voor deze gelegen· 
heid liet paaien door de projectont· 
wikkelaar en de bouw van deze 
80.000 • 250.000 gulden kostende 
chique bungalows motiveerde als 
een waardevolle aanzet tot door
stroming .. waardoor woningen zou· 
den vrij komen voor mensen met 
een kleiner inkomen. 

mensontkennende manler van.bou·' 
¥1en. ··' , , 

Het gebouw wordt verder U{lge·· 
prezen als zijnde uniek In Ned.er•. 
land. Welnu, aan het model in· de 
advcrtcntie te zien is het een 
doorsnee van een doorsnee·flat· en 
els men door het opsommen van: 
·verchroomde radiator·aansluitin· 
gen en decortegels, schuifr4men "OP' 
balkons en gekamde gevelstenen de, 
originaliteit van het gebouw wil II." 
Justreren. getuigt dat van een biJ· i 

I 
Johan v;in Dongen heeft o.a. met 

een klein onderzoekje in z.ijn ken· 
nissenkring de belachelijkheid v11n 
dit motie( al aangetoond in zijn ru· 
briek. Je kunt je inderdaad afvra· 
gen of je dit problecm niet beter te 
lijf llunt gaan door voor een derge. 
lijke bo1,1wsom woningen voor die 
groep mensen die werkelijk goede 
woonruimte nodig heeft, te maken. 
Het is ridicuul om (zeker als soci· 
~lisle) te sugi;ereren, dat je met het 

· zonder armoedige visie op de wer. J 
krlijke behoeften van ~n·bewoner[ 
in zijn woonomgeving. Tegen deze 
bclachelijke opmaak van de adver-1 
ten tie en de naieve · voorst&Uingl 
van zaken richt ik me in feite. lk J 
bedoel. er warden talloze van deze, 
standaardbouwwerken in alle stilte I 
opgetrokken. Dit is geen toe te ju!·! 
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Dit moet juist worden tegengegaan door zo te ont
werpen, dat een samengaan van verschillende woon· 
mogelijkheden binnen een structuur realiseerbaar 
is. lk zou dan ook die "hogere inkomers" die wei
geren naar een dergelijke "verzorgingsflat" door te 
stromen, omdat voor hen ook nog zoiets als leef· 
baarheid geldt, een hoera willen toeroepen: zij 
vormen een stil protest tegen deze op winst be· 
luste, mensontkennende manier van bouwen. 

Het gebouw wordt verder aangeprezen als zijnde . 
uniek in Nederland. Welnu, aan het model in de 
advertentie te zien is het een doorsnee van een 
doorsnee-flat en als men door het opsommen van 
verchroomde radiator·aansluitingen en decor
tegels, schuiframen op balkons. en gekamde gevel- ' 
stenen de originaliteit van het gebouw wil illu
streren, getuigt dat van een bijzonder armoedige 
visie op de werkelijke behoeften van een bewoner 
in zijn woonomgeving. Tegen deze belachelijke 
opmaak van de advertentie en de nafove voor- : 
stelling van zaken richt ik me in feite. lk bedoel, : 
er worden talloze van deze standaardbouwwerken ! 
in alle stilte opgetrokken. Dit is geen toe te juichen i 
feit, maar het heeft iets integers, het heeft het ka· i 
rakter van: we-weten-wel-dat-het-niet-ideaal-is, . 
maar we bouwen stiekem voort en wachten op 
veranderingen. 

Maar dit "ding" wordt in zijn lelijke algemeenheid af
geschilderd als uniek, nieuw, een monument, een ver· 
rijking en meer van die belachelijke nonsens. Tegen 
die mentaliteit van bouwen, die niet alleen geen op· 
lossing voor het proces van wonen in de stad zoekt, 
maar het probleem zelf volledig negeert, protesteren 
wij. Er worden ruimtes gemaakt om zo snel mogelijk 
te ontvluchten, vandaar dat ik die prijzen, die vlucht· 
pogingen optimaal mogelijk maken (auto, vlieg· 
ries en t.v.) als een vorm van zelfkritiek eigenlijk 
best goed gekozen vind. Want de enig mogelijke 
naam, die in neonletters van dit blok zou moeten 
schitteren is: DE LAATSTE. 

Namens de Moderne Bouwkunde Studenten T.H.E. 
BERT STAAL 
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eef klaassens - postema 
mathildelaan 65 
eindhoven 
040- 24877 

eindhoven 10. 12. '74 

· (wethouder van volkShuisvesting en ruimtelijke' 
· .ordening, eindhoven) 

·. 

Bert Staal en de zijnen, 

ik heh behoefte om te reageren op uw verhaal in 
Gastopinie van het ED, dd 6 december. lk doe dat 
rechtstreeks - niet via de krant - omdat ik het in 
hoofdzaak eens ben met uw redenering en slechts 
op een bijzaak iets wil corrigeren of toelichten. 

Om met die correctie te beginnen: ik heh niet gezegd 
dat de mogelijkheid tot het vrijmaken van goedkope 
woonruimte het motief voor de bouw van de dure 
flats aan de Montgomery - laan is geweest. lk heb 
slechts de hoop uitgesproken dat dit een effect 
zou kunnen zijn. (mijn verwachtingen zijn niet 
hooggespannen). 

lk-begrijp dat u er zich aan ergert dat een socialis~_J 
zich leent voor het slaan van een " eerste paal " 
voor ~en bouwsel als dit en het zitting nemen in 
een jury, die moet oordelen over een naam voor dit 
geval. 

Zaken als deze - het slaan van palen, het doorknip
pen of uitreiken van lintjes, het leggen van eerste 
stenen e.d. - horen blijkbaar bij de verplichtingen 
die een vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur 
van de gemeente heeft. lk kan me er wel aan ont
trekken, maar zie daar weinig nut in. Als ik 't weiger 
doet een ander 't wel. En als 't dan toch moet ben 
ik er liever zelf bij. Misschien kan ik op mijn manier -
al is 't champagne drinkend met de bouwers - iets 
doen aan het uitdragen van mijn ideeen. 

Van meer belang is de hoofdmoot van uw verhaal. 
lk ben er blij mee, want 't geeft me de verwachting 
dat er een generatie bouwkundigen opgroeit dieons 
kan verlossen van de architectonische en stedebouw- ' 
kundige armoede die je tegemoet straalt uit de . 
producten van vorige generaties afgestudeerden in 
een kunst, die de gemeenschap blijkbaar heeft 
verleerd: het bouwen. 

lk veroordeel ze niet, de bouwers en ontwerpers 
van wat ik gemakshalve " de nieuwbouw " noem. 
I k meen dat ook deze mensen een product zijn van , 
een cultuur of, liever gezegd, van een crisis - een al 
tientallen jaren durende crisis - in een van de meest 
essentiele en oorspronkelijke vormen van menselijk 
gedrag: het zorgen voor onderdak, het inrichten 
van een omgeving voor menselijke leefgemeenschappen 
Het bouwen is losgeraakt van menselijk gedrag, 
mensen is het vermogen ontnomen om te weten 
wat zij willen en geen mens spreekt dan ook de 
stadsbestuurder of stedebouwer tegen als deze zegt 
dat de mensen best tevreden zijn met hun rozen- : 
tuintje en eigen auto voor de deur. 

lk geloof niet in die tevredenheid. lk wil 't anders, 
maar ik ben geen deskundige. lk moet 't doen met. 
intuilie., met waardeoordelen - op - gevoel - af. 
En met dat gevoel zit ik, zo ervaar ik 't, op dezelfde 
golflengte als u. lk hen 't met uw redenering eens. 

Tot op zekere hoogte. Want ik kan 't de mensen -
in 't door u bekritiseerde geval de Wilma - mensen -
niet kwalijk nemen dat zij gebruik maken van de 
mogelijkheden die de gemeenschap heeft geboden. 
Of - sterker gezegd - uitvoering geven aan verlangens 
die kennelijk uit die gemeenschap komen. Het be
stemmingsplan dat de bouw van deze flats aan de 
Montgomerylaan mogelijk maakt is al oud. Het is . 
mijn keuze niet. De aard van dat bestemmingsplan 
maakt alleen de bouw van dure woningen mogelijk. 
Moet je 't nalaten? lk heb en had de middelen niet 
om 't tegen te houden. En als ik 't wel had gekund 
had ik de gemeenschap opgezadeld met een ex
ploitatietekort op dat bestemmingsplan dat op 
andere punten in het gemeentelijk beleid verstoringen 
had veroorzaakt: in het welzijns - of. cultuurbeleid 
bijvoorbeeld. 

lk zal nog wel vaker voor zulke beslissingen staan, 
wel vaker mee moeten doen aan zaken die ik liever 
anders had gezien. 

"Waarom ben je dan wethouder geworden?" 
lk heb 't al eerder gezegd: ik ben er liever bij dan 

.dat ik me afzijdig houd. Het is het eeuwig dilemma 
van mensen die zich socialist noemen. Doe je mee of 
hou je je handen schoon? Heb je alleen maar gelijk of 
probeer je 't nog te krijgen ook? 

In uiter!\te consequentie betekent niet mee doen aan 
de (vele) uitingen van het kapitalistisch systeem dat 
je je aan alle maatschappelijke verantwoordelijkheid 
onftrekt. Ook als onderwijzeres (wat mijn eigenlijke 
beroep is). Ook als student. En misschien ook wel als 
consumel}t van qe vele producten en diensten die dit 
kapitalistisch stelsel oplevert. Het is - zwart - wit 
geredeneerd - meelopen of sterven. Tenzij je in staat 
bent om - letterlijk -je eigen boontjes te doppen. 

lk heb gekozen voor meelopen. Omdat ik wil mee -
leven. Omdat ik wil mee - sturen in een andere · 
richting. Kapitalisme is een systeem, maar 't is ook 
een cultuur. Het zit in de harten van de mensen. 
Kapitalisme kan worden afgedwongen met geweld. 
Socialisme kun je niet afdwingen, tenzij je een nieuwe 
geweldsvorm accepteert: die van de burokratie. 
Socialisme, althans socialisme zoals ik 't zie, kan 
;al!een bestaan en -blijven bestaan op basis van vrije 
wil, inzicht, kennis en overtuiging. Het is een lange weg. 
Een revolutie zonder r. 

In de positie die ik thans bekleed dreigt het gevaar dat 
je wordt ingekapseld door het bestaande systeem, · 
door de gevestigde regels. Het is daarom goed als je 
voortdurend op je huid gezeten wordt. lk zou 't erg 
nuttig vinden om nog eens een avondje door te 
praten. Korn eens een pilsje drinken. Bel dan wel even 
op voor een afspraak, want iK moet nogal eens weg. 

Vriendelijke groeten 
eef klaassens - postema 

1 gezaLen woraL.lK zou 'L erg 
. ~ ·.• 

Jr te · praten.Kom .eens een · pilsj 
pr~.Clki warit. ik mo et nogal eens 
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Ir. W. M. DE VRIES 
AALST (N.B.) 

· HOGE DUINLAAN 4 
TEL. 04904 - 2343 

6 dee '74 

De heer B. Staal 
THE 
Eindhoven 

Mijnheer, 

,,La critique est aisee , l'art est differente" 
Slechts zelden heb ik zulk een onverstandig en 
nietszeggend kletsverhaal gelezen. 
Met het geheel voorbijgaan van de opzet van deze 
flat wordt door de ,,bouwkundige" kritiek op ver
chroomde leidingen geleverd die in werkelijkheid 
alleen maar een ,,politieke" achtergrond heeft. 
De "Moderne Bouwkunde Studenten · T H E" 
zijn kennelijk linkse jongelui die blijkbaar meer 
belangstelling voor de politiek dan voor hun vak 
hebben begrijpelijk, want in de politiek behoeft 
alleen maar gepraat te worden terwijl in het vak 
alleen maar gewerkt moet worden. 
Dejonge heren zijn ook vergeten dat de gemeenschap 
ontstellende bedragen uitgeeft om hen het vak te 
leren en niet om politiek te bedrijven. 
Zij weten ook niet dat alleen diegene recht op kritiek 
op andermans werk heeft, wanneer hiertegenover 
eigen werk staat. 
Wanneer Uw gezelschap zich in het leven wilt doen 
gelden maakt U dan eens een plan voor een "modern" 
Eindhoven en publiceert U dit plan dan in het Eind
hovens Dagblad", 
Dan geeft U mij en anderen de gelegenheid hierop 
bouwkundige en maatschappelijke kritiek uit te 
oefenen waar ~- U waarschijnlijk uit kan leren, 
waarvoor U tocn studeert. 

So long, 
Ir. W. M. DE VRIES 
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beste leol'). ' 

Bericht 4A 
Vanmorgen om half 1 was 't geld op. Dichtsbij
zijnde bank in Schagerbrug. Het uitspreken bezorgt 
je een flinke heesheid, afijn alle bloembollen op 
een omgekeerde traktor (die zijn hier) om half 2 
met de bus naar Stolpervlotbrug (4 km) en den 
lopen, naar Schagerbrug, 4 km polderweg, komt 
onderweg een bus tegemoet, denk, na, ik hoef ten
minste niet terug te !open, de pas d'r nog maar 
es stevig ingezet langs herkauwende koeien en pas 
geschoren schapen, nog even schuchter de liftende ! 

toerist uitgehangen, een duitse ford, dat zag ik aan 
de witte nummerplaat in de verte, even repetieren: 
goetn taak ieg moes naag skagerbrOcke, etwas geld 
hoolen fon dem (of den of der??) bank .............. . 
god dat wordt wat, maar helaas/gelukkig hij reed 
door na een stevig stukkie !open. 
Schagerbrug, een bijna uitgestorven dorp, mystiek 
kanaal, hengelende kinderen, schuttingdeurtjes met 
spiegels derin, een smedende smid, een doodstil 
hotel waar nog een egte waard is die je 'n kop koffie 
verkoopt waar je lepel rechtop in blijft staan en 
je zeker 4 km op terug kunt lopen, een chaotische 
winkel met een tekentafel waarop de aanzet tot 
een ontwerp, een tuba als kruk een bestofte stoel, 
buro met ouwe vieze sigarenasbakken en een reken
machien, afijn, geld gehaald, de bank was, zei de 
smid, nog zo'n 200 meter lopen, hij had het heer
lijk mis, 't was 3 huizen verder. Aan de waard ge
vraagd hoe laat de bus ging, om 't uur (op z'n hor
loge kijkend) meneer, nou dan kan ik nog mooi 
even kijken hoe de slager z'n halve koeien krijgt 
binnengesjouwd en de hengelende kinderen een 
speelgoed baarsje vangen waarbij ze van enthou
siasme een henge! stuk trappen; waar is hier de 
bushalte jonges: vraag dat maar aan de bus ......... 
Eindelijk gevonden, de halte was nog slechts een 
bordloos paaltje voor de smederij, wachten, de 
bus zal zo wel komen, een hoofdschuddende ma
gere man fietst wuivend voorbij op een glimmende 
gazelle. 't is bewolkt maar hij blijft wuiven en roepen, 
goed weer, goed weer, hij blijft ook hoofdschudden 
om z'n eigen uitspraken te relativeren lijkt het, 
maar het is een fietsende god, want plotsklaps breekt 
de zon door. Goed weer, goed weer roeptie nog 
vuriger, en zelf ook een beetje verbaasd verdwijnt 
z'n schuddende hoofd achter de bolle brug. Geen , 
bus nog steeds, de smid maakt een fiets, op straat, 
een ronde asfaltweg waar hier en daar de klinkers 
al weer doorkomen glinstert een prachtig gaaf in 
het teer weggesleten zinken tube, je gaat er op letten 
en ontdekt verderop nog een schittering, even kijken, 
een dop van een yoghurtfles, nog steeds geen bus, 
weet u misschien hoe laat het is, smid; werkt rustig , 
door, ik heb geen tijd jongen; dat zulke mensen nog i 
bestaan, de bus, dat weet hij wel, komt dacht-ie om ' 
de 2 uur, nou dan loop ik wel weer terug, dag Scha
gerbrug, de lange polderweg op, met hier en daar 
een vastberaden, niet groetende hengelaar in het 
riet, hela, een half platgereden rol italiano, de goeie 
d'r even uitgehaald, dat rnaakt de wandeling een stuk 
aangenamer, verrek net een voile mond, kornt er 
een auto, toch maar even proberen te liften, rijdt 
alweer helaas/gelukkig door, mond leeg, weer 'n 
langzame auto, opa erin, mag ik ..... ; ik ga rnaar tot [ 
het buurtje hoor, ja dat is goed, weet ik waar dat 
buurtje ligt, nou daar korn ik snel achter, 200 m 
verder staat een groepje huizen, daar stopt opa 
heel zorgzaam, trekt kwijlend z'n pruirn tabak uit 
z'n bruine sappige mond, het bekauwde druipende 
(nou ruik ik het ook) tabakspropje moeizaam in 
de asbak, een fluirn door het half open raarn, zo, 

hier moet ik zijn; bedankt hoor daag, ik loop nog 
een 20 min, 't is al laat ± half 4 schat ik, dyneke 
denkt vast waar ik zo lang blijf, de italiano's zijn 
op, de bushalte aan de rijksweg in zicht, om 4 uur 
stap ik uit, dyneke loopt net op de bushalte toe, 
waar was je toch gebleven, 't zou toch vlakbij zijn, 
ja, dat was het ook, zei ik, maar ..................... .. 

Tot ziens hoor 
dyneke 
bert 

Kemping Anselhoef 
Belkmerweg 8, 
St. Maartensvlotbrug (N.H.) 
Tot maandag 29 juli 
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Eindhoven, 't is vrijdagmorgen. 

Gedachte Bob en Danie. 

Naar aanleiding van het gesprek wat we 't laatst 
(zeer formeel) hadden over jouw begeleidersfunktie 
hier op de afdeling, heb ik me meermalen verheugd 
op· een werk- en studeerverband met jou. Helaas 
helaas, door allerlei perikelen rond de plaats van 
de architektuur op de afdeling, bestuurlijk geharre
war, en personeelstouwtrekkerijen is ondanks her
haaldelijk aandringen van onze kant nog steeds 
geen besluit hierover gevallen. 
Jandirk heeft jou hierover ook al iets geschreven. 
Soms, ook gevoed vanuit de situatie in delft waar 
men denkt over een nieuwe architektuurschool(?), 
hebben we zin om de hele architektuurschuwe, 
techno-, politico- en burocratiese sfeer te verlaten 
en vanuit een pand in de stad, waar we thuishoren, 
te gaan werken. 
Dan weer zwicht je voor de konsekwenties die deze 
droom vergezellen .......... 
Ondertussen wordt het later, en ik voel, als andere 
leden uit het atelier, de noodzaak om de konfron- i 
tatie met jouw benadering, zoals je die sporadies 
op de afdeling hebt uitgedragen, meer kontinu 
voort te zetten. 
We vroegen het bestuur of we die personeelsplaats 
toegewezen zouden kunnen krijgen (wij = groep 
Apon) en we hopen dat er op die brief (zie bijge
voegd kopie) positief gereageerd wordt. 
Dit is echter zeer onzeker en niet voor augustus 
te verwachten. Een andere mogelijkheid zou zijn 
een ruilhandel met andere vakgroepen mbt per
soneelsplaatsen; ook dit is nog volledig onduide
lijk en labiel. 
Omdat ik me, door zo te werken, voortdurend 
stootte aan de enorme burokratiese muur ben ik 
bij de projektraad (individuele studenten projekten) 
gaan vragen hoe deze zaak op te lossen zou zijn, 
althans voorlopig. . _ 
lk vroeg om begeleiding van iemand van buiten de 
afdeling (jij dus) en men stemde toe in 2 dagen 
voor het hele semester. Je zou dan zgn. vacatie
geld . krijgen plus reiskosten, niet 
zo'n giganties bedrag vond ik. 
lk maakte deze noodsprong meer als overbruggings
fase waarbij, tot je def. benoeming af zou komen, 
al enkele malen kontakt met jou mogelijk zou zijn. 
Natuurlijk kun je op zo'n manier onmogelijk in de 
groep en op de afdeling goed werken. 
Maar misschien is dmv. het bijeenschrapen van 
allerlei marginale mogelijkheden (gastdocentschap, 
adviseur examencommissie, werkkolleges e.d.) nog ' 
een redelijk groepswerkverband (tijdelijk) te 
scheppen. · 
De situatie is dus nu zo, 2 dagen tot f half septem
ber en onzeker wachten op een benoeming ......... 
Je zei me laatst, dat, als ik je nodig had, ik maar 
kontakt moest zoeken, nu weet ik niet hoe je er \ 
op dit moment tegenover staat, of je het goed vindt 
en of je tijd hebt om die 2 dagen te besteden hetzij 
in eindhoven of mechelen of in de antwerpse zoo, 
hoe dan ook. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik durf 
niet zo goed een beroep op je te doen zolang de 
konsekwenties zoals ik die geschetst heb, niet vol- i 
ledig duidelijk zijn. ' 
Aan de andere kant wil ik binnen ± 1 jaar afstu
deren, en zou daarbij graag jouw inbreng willen 
hebben. Zoals gezegd, ik praat hier niet steeds voor 
mezelf maar ook voor andere studenten die 'bewust 
of onbewust' jouw docentschap zouden waarderen. 
Afijn, het is misschien geen zaak om per brief te 
bespreken en wie ben ik om voor een groep op de 
afdeling over dit soort beslissingen te schrijven, 

Ons plan voor 't TH voorterrein 1973; 

nu door TH-architektenburo erkent maar niet aan
vaardt. 

In T.H.-Berichten van 4 mei 1973 troffen we deze 
fotocol/age van de Moderne Bouwkunde Studenten 
aan. Het was hun antwoord op de p/annen van 
Dick Cassee en anderen om het voorterrein van 
de T.H. te herstrtictureren: een heuvel/andschap 
met schaapskudden, zonnebadende mensen en 
ijstentjes. 
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ik · bedoel, in die zin praat ik dus wel een beetje 
voor mezelf ................ .. 
In de komende weken, vanaf 14 juni, heb ik m'n 
drang · om prakties te werken op een buro weer 
eens moeten bevredigen, na een aantal sollicita- 1 

ties ben ik geholpen aan een stage bij een 'ver
springende nokken - gele stenen architekt'. 
lk hoop, dat als ik zelf niet faal, toch nog iets te 
kunnen doen waarvan ik iets leer en wat me vol
doening schenkt. Meestal staat men erg ver van 
je intenties en is te zeer in z'n eigen bedrijfsklare 
werkelijkheid verstrikt om enige ontplooiihgs- · 
mogelijkheid te geven, ik zie 't een beetje somber · 
in ................... . 
Weet je, ik ben eigenlijk reuze benieuwd naar jullie 
schoolprojekt, de makette die je vorig jaar op het 
seminar liet zien, schiet me (denkend over de ver
bouwing van het politieburo waaraan ik werk) nu 
en dan door het hoofd. Maar de achtergronden 
die bij die vage beelden behoren zou ik graag nog 
eens van jullie horen. 
Misschien geeft het me een steun voor het pol. 
buro projekt. Ook dat gebouw schuvvt in z'n ' 
autoritaire uiterlijk en plaats, de kollektiviteit, 
het is er (politie) op uit om de openbare orde te 
handhaven, dwz. te zorgen dat de straat geen ont
moetingsplekken herbergt, maar een gladde trans
portweg is. 
Om het kort te zeggen, ik heb vanuit het politie
buro een ontwerpstruktuur gemaakt voor het hele 
achterliggende terrein (zie kopie makette) met 
een zo mogelijk nog monumentalere ordening die 
echter juist het tegenovergestelde, nl. het zich in 
de openbaarheid begeven en het verstoren van die 
(ontwerp-)orde als uitgangspunt heeft. 
In de cyclus arch. geschiedenis gaf ik een college 
(god wat een zenuwen) over Robert Venturi, 
iemand die in z'n ironiese strijd tegen de traditio
nele moderne architektuur juist dat relatieve pro
ces van het verstoren vaneigen architektuur mo
dellen duidelijk laat zien. 
lk schreef hierover een tekstje en maakte over 
zo'n inclusieve (= alle (?) aspekten in een archi
tektuur, soms tegenstrijdig, samenbrengen) in
tuitieve benadering een diagram. 
Wat het politieburo betreft en het plein er achter 
ben ik nu bezig met het maken van een OPENBARE 
ORDE . · een openbare orde, een 
ontwerpstruktuur die zoveel inkonsekwenties op
roept dat door het uitwerken daarvan deze hier
archie zal worden aangetast en zo alle situationele 
aspekten in zich bergen. (pfoe wat moeilijk om 
op te schrijven). 
De resterende monumentaliteit is nodig om het 
plein; naast de enge binnenstad, een geforceerde 
plaats te geven en het wonen op die plek (de 'bergen') 
tot een niet te verguizen waarde (= symbool) te 
ma ken. 
Elk van de elementen, die onderling verbonden zijn 
(as, plein) herbergt in z'n midden (het hierarchies 
hoogtepunt) een gezamenlijke voorziening (plein, 
winkel, trap, park, bestaande woning, doorgang, 
parkeren) en richt zich op een aspekt buiten de 
situatie (stad, straat, rivier, woonwijk}. 
lk noem de makette, waarvan de foto copie is ge
nomen, ganzebcird, omdat ik me van plek tot plek 
een andere opdracht formuleer en deze binnen 
(en buiten) de struktuur oplos, zo wordt niet die 
orde verheerlijkt, maar de ontkenning ervan. 
Het daaropvolgende kopietje is een schets van een 
ideale dwz. niet aangetaste uitwerking van een ele
ment. 
Over het vormgeven van de openbare ruimte zou 
ik je m'n eerste uitgevoerde gebouvvtje (hi hi) kun
nen laten zien. 
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Een schuurtje van 3 x 2 m. 
Eigenlijk is het alleen maar ~~n geveltje, opgebouwd 
uit 6 stijlen waartussen steeds 'iets anders' gebeurt. 

· (de uitvoering door de plaatselijke doe het zelfver 
laat te wensen over). De maat werd bepaald door 
een steunbeer (ter dikte van de kleinste tussenmaat) 
in de bestaande tuinmuur (nu achtergevel). lk heb 
daar twee dakbalkjes langs laten lopen en deze voor 
op twee stijlen laten rusten, in deze dakbalkjes 
ligt de goot welks water in een vat verzameld wordt. 
Het meest linkse paneel bevat een venster met glas 
aid binnenkant en een vensterbank die langs het 
keukentje doorsteekt. 
Het 2e paneel een strook matglas met er achter een 
lamp die zowel binnen als buiten verlicht, dan komt 
de deur in het volgende paneel, daarna genoemde 
goot en regenwatervat die tevens deurstop is. 
Het laatste paneel bevat weer een venster met glas 
aan de buitenkant omdat hier geen dakoverstek 1 

meer zit en dus het regenwater door het glas (dat 
voor het hele kozijntje doorloopt) uit naden wordt 
geweerd. 
Het glas zit gevat in alum. hoekprofielen, dit iele 
aluminium versiert, samen met de enorme schar
nieren, het donkere zware hout. 
Vanaf het 4e paneel is er een dakoverstek zodat 
een droogloopje ontstaat tussen keuken en schuurtje. 
In het dak is een lichtdoorlatende golfplaat opge
nomen boven het keukenraam. 
De gemeente eindhoven, die besluiten over kantoor-

. kolossen in de binnenstad probleemloos neemt, 
had voor dit schuurtje van 2 x 3 m 5 maanden en 
een B en W vergadering nodig om het goecl te keuren. 
Het week, zei de ambtenaar, af van het normale ...... . 

··- .' . 
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Begin deze week waren wij op een architektuur
tentoonstelling in Duisburg waar de zgn. grote 
jongens bij elkaar geplaatst waren. 
Venturi, v. Eijck, Moore, Rossi, Hollein, Stirling, 
Unger e.d. 
leder had een prima plek, ontdekten we, de schit
terende viltstiftkladjes van Aldo bij de ingang, Ven
turi in een of andere restkamer en Rossi in de absis 
van de centrale kal. 
Ken jij Rossi? 
Behalve, natuurlijk v. Eijck en voor mij Venturi 
leerde ik hier voor het eerst Hans Hollein (Schindler 
ontdekker?) goed kennen. 
Een niet dogmaties strukturalist en relativerend 
eklekticist 't klinkt misschien gek, maar bij meeste , 
andere architekten (Kleinhues, Unger, Stirling, ' 
Rossi) waren deze strukturalistieke en monumen- : 
taal eklekticistiese elementen overtrokken en zwaar 
op zichzelf uitgewerkt. 
Weet je, ik krijg het gevoel dat dit een soort trend 
aan het worden is, ik voel me d'r soms ook zelf erg 
toe aangetrokken, letterlijk klassieke vormen te 
gebruiken (Robert Krier) maar als je dan weer ziet 
hoe een Moore en Venturi hun architektonies ar
senaal ter plekke opdoen (situationisten?) dan vindt 
ik dat toch een stuk meer interger. 
Oak hierom zou ik graag nog eens, maar dan niet 
op dia, een aantal van jullie huizen bekijken. 
Misschien een mogelijkheid om 1 van de 2 dagen 
te besteden? 

Bob, ik zou graag van je horen, hoe je de affaire 
zelf ziet en misschien dat we dan iets kunnen af- , 
spreken ........ 
Als het je schikt, schrijf dan een briefje dan kan ik 
je daarna evt. bellen (vanuit de afdeling dus over
dag, da's gratis) om een en ander door te spreken. 
Als je van de tentoonstelling een katalogus wilt, 
schrijf dat dan oak even dan haal ik (niet uit duis
burg hoar) er een voor je. 

Groet aan Danie, 
oak van dyneke. 

be rt 
nikolaasbeetsstraat 9 
eindhoven 

de machtig klassieke ingreep welke nauwelijks gere
lativeerd wordt. 

beaux - art 

RUNDE PLATZE MIT EiNBAUTEN UNO · 

ABWANDLUNGEN DIESER PLATZFORM 
·······························-······· ... · .. :·: .................................................. . 
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. .... -···_ .... -·· 
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.. -· 

Abb.46 

....... 
..---···········--·-········.--· 

'.' Leinfelden (Stuttgart), 1971, (Projekt) 
,. Arc~!, Leon Krier 

franklin court. - venturi 

random een open frame, welke in stalen contouren 
het gesloopte huis van Benjamin Franklin herdenkt, 
is een plein gemaakt, welke uit meer (ironies) arche-
9logische vondsten is opgebouwd. 

pop art_ 
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22-8-77 

dag bOb· 

Plusminus 3x per week telefoneerde ik het nummer 
200754 en het niet beantwoorden ervan bracht me 
op het idee dat jullie vakantie was uitgelopen in 
een fantastiese wereldreis. 
Totdat Bekaert me dit weekend vertelde dat dit 
het nummer van jullie, 's avonds niet bemande, 
buro was. 
Afijn, hierbij stuur ik je dan toch het examencom
missie-formulier waarop ook jij als adviseur voor
komt. 
Als je hiertegen geen bezwaar hebt (het adviseur 
zijn houdt in het (in)formeel volgen van iemands 
studie en het mogelijkerwijs bijwonen van enige 
commissiegesprekken) zou je dan je handtekening 
willen zetten en het briefje gezwind terug sturenl? 
Hoe de hierdoor geihstitutionaliseerde kontakten 
evt. plaats kunnen vinden moeten we nog maar , 
'ns afspreken. Het hangt ook af van de belangstel
ling die jij al of niet hebt voor de misschien wat . 
absurdistiese manier van ontwerpen (7) en ge· : 
schiedenis bedrijven wat ik doe. Misschien kun 
je hierover (ook als summiere reaktie op de spul
len die je via Bekaert hebt gekregen) al een klein 
kommentaar geven. 
Van Bekaert hoorde ik dat jullie bezig zijn z'n huis 
te verbouwen; wordt dat nou een winkel vol met 
architekturale allusies? 
Wei begreep ik van Bekaert dat de verbouwing ge
voed zou worden door de stedebouwkundige en 
maatschappelijke struktuur van Antwerpen en de 
plaats die zijn woonhuis daartussen inneemt. 
Door zo "relatief" te bouwen ontstaat een gebouw 
als knooppunt van allerlei onzichtbare en zicht· 
bare 'lijnen'. 
Plotsklaps schiet me een prijsvraag te binnen ge
publiceerd in Japan Architect 1976 dee. waarin 
een huis op een kruispunt (figuurlijk gesproken) 
de opgave was. 
Het kopietje wat ik hier bijvoeg is die waarin, 
2 japanse architekten 'a house at an intersection' 
opvatten als een letterlijke kruising tussen twee 
exponenten uit de architektuur geschiedenis. 
Twee exponenten die voor hen representatief zijn 
voor 2 architektuurbenaderingen (zie tweede blad). 
Hoewel door deze manier van doen de architek
tuur op een fabelachtig intellectueel nivo wordt 
gebracht bevestigd het volgens mij wel het verhalend I 
karakter ervan ......... . 

Nou bOb, ik groet jullie 
en verwacht spoedig een handtekening van je 
en als je tijd hebt misschien nog een briefje ...... 

tot ziens 

bert staal 
n. beetsstraat 9 
eindhoven 
telf. 040-522913 
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Commissie wil Meubelland verplichten tot 
bouwen 

(Van onze correspondent) 
GELDROP - De bedrijvencommissie in Geldrop is 
van mening, dat Van Gernert Meubelland b.v. ver
plicht moet blijven om het pand Eindhovenseweg 32 
het uiterlijk te geven van drie bouwlagen. 
Dat is indertijd bij de aankoop van het perceel van de 
gemeente met Meubelland overeengekomen. Naar de 
mening van het college zou het optrekken te zware 
financiele verplichtingen meebrengen, maar de com
missie adviseert de raad er geen ontheffing van te 
verlenen. 

Van Gernert Meubelland b.v. 
meubelsupermarkt 
Eindhovenseweg 32 
Geldrop 

Geachte Heer Van Gernert, 

eindhoven 5/9/'77 

betreft: 
wijziging uiterlijk 
bedrijfspand 

Vorige week berichtte het Eindhovens Dag
blad over een meningsverschil tussen B & Wen de Be
drijvencommissie Geldrop m.b.t. het uiterlijk van Uw 
bedrijfspand. 
Mocht U, afhankelijk van de uitkomst van het geschil, 
tot taak krijgen de voorgevel van Uw pand te vergro
ten, dan zouden wij U hierbij graag van dienst zijn. 
Wij menen dat aspekten van reclame, affichering, or
namentiek en verlichting, etalering en kleine opslag of 
kantoorunits in etages, overdekte ingangen, laad- en 
losplaatsen en parkeergelegenheid, in samenhang, een 
nieuw uiterlijk behalve in vorm, ook in economische 
zin mogelijk maken. 

Wij zijn, bijna afgestudeerde architekten aan 
de T.H., en laten in onze projekten een grote belang
stelling blijken voor de architektuur-van-de-gevel. 
Het is vanuit deze belangstelling dat wij het unieke 
karakter van deze (evt.) opdracht, het optrekken van 
de voorgevel zodat deze het uiterlijk van drie bouw
lagen krijgt, zouden willen aangrijpen om praktisch 
werkzaam te zijn. 
Dit aspekt weegt voor ons zwaarder dan dat we (afge
zien van noodzakelijke kosten) uit zijn op winstbejag. 

Mochten zich ontwikkelingen voordoen die 
om realisering van voornoemde uitbteiding vragen, 
dan zouden we graag, vrijblijvend, een gesprek met U 
hebben. 
Zo kunnen in een eerste gespreksfase wensen en ideeen 
op elkaar worden afgestemd, welke in tweede instantie 
tot een bevredigend bouwkundig resultaat kunnen 
leiden. 

hoogachtend, 
~ 

be rt lfilgb I 

Wij zijn te bereiken: 

Nicolaasbeetsstraat 9 
Eindhoven 
040 - 522913 

(liefst na kantooruren) 
molenaar 

architekten 
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BIJ HET TUSSEN KOLLOKWIUM VAN 
BERT STAAL 

NEWLEFT, NEWRIGHT, AN ALMOST RIGHT 
CORNER 

Bert Staal ziet kans langs ondogmatische weg een 
koppeling te leggen tussen eigen ontwerp biografie en 
de geschiedenis van de architectuur, z6 dat het leidt 
tot een architectuur benadering, die uiterst sensibel 
de maatschappelijke dogma's van linkse progressiviteit 
en rechts conservatisme bijna verzoend: een koppeling 
van de ideeenconstructies tussen elite en volk, tussen 
architect en gebruiker, Het is beina het ei van Colum
bus. De orde van de heldenarchltectuur is opgenomen 
in een chaos van associaties. 
In zijn uiteenzetting: ,,De vakantie van de ernst" legt 
hij de vinger op de wonde van de architectuurwond 
van dit moment: zijn principe van onordelijk ontwijk
en van de opgave lijkt althans dichter bij de waar
heid te liggen, dan bestaande semi-wetenschappelijk 
en semi-maatschappelijke methoden hebben getoond 
is het de wetenschap van het gemoed? 
De opgave aan Bert Staal gesteld wordt met ernst on
dernomen, hij is echter zo vrij, de kans niet te laten 
voorbij gaan, iemand eventueel een ,,ornamentje aan 
te smeren". Het moet toch duidelijk zijn, dat hij met 
zijn werkwijze vele gepolariseerde discussies tussen 
functie en ornament, tussen het noodzakelijke en het 
wezenlijke, in de architectuur, overstijgt en althans 
op het spoor zit van de waarheid, m.a.w. zijn legitima
tie v.h. architectuur bedrijf is in. Zijn openheid zowel 
fundamenteel als geestig; z6 kan architectuur toch 
nog bevrijden en een feest zijn. 

Gerard van Zeyl 

15 U\'! :.:;~ES lq,E1 : 
tt: V ~ ~- .D1G 'ft..l~f 
I 1r-1'.·r . '.\ ,~f·,~~:·:·,~~~~="'--,J 

23 



ii 
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Gerard, 

,,Het zal U waarschijnlijk verwonderen, van iemand 
die aan het dadaisme onschuldig is, van een niet-dada
ist, het een en ander over dada te vernemen". 
aid us Theo van Doesburgs opening van zijn dadasophie; 
na volledig afstand genomen te hebben, volgt zijn 
enerverend dadaistisch betoog. (biz 56,57 ,58). 

Toen ik je brief kreeg heb ik allereerst, schaterlachend, 
een knoest van een sigaar opgestoken. 
Zo'n hele sjieke bolknak weet jewel, echt een autori
teit op sigarengebied. 
lk probeerde het ding met vuursteentjes in de brand 
te krijgen (historische allusie) maar mooi niet hoor. 
Mijn padvindersdaad; mensen met elkaar in kontakt 
brengen, moest ik nog doen die dag, dus ik vroeg mijn 
buurjongetje van 7 mete willen helpen. 
Met veel dierenliefde· in m'n vraagstelling kon ik hem 
van z'n spel losmaken. 
Hij had een duits speelgoedadelaartje op de pick-up 
geplakt en het ding vervolgens aangezet, 33, 45 ja zelfs 
78 toeren. 
,,Als je voor mij deze sigaar aanmaakt doen we straks 
samen het beest in de centrifuge", zei ik. 
Weg was het buurjongetje, de sigaar in het wijsvinger- ' 
loze knuistje geklemd. Spoedig bracht-ie 'em brandend 
terug. 
Huilend kwam het eruit; hij had de sigaar tegen een I 
sacraal brandende biechtkaars gehouden in de buurt
basiliek. 

Huilend kwam het eruit; hij had de sigaar tegen een 
sacraal brandende biechtkaars gehouden in de buurt
basiliek. 
Was toen van de knielbank gevallen, die de slimmerik 
juist ter vergroting van zijn lichaamslengt, omgekeerd 
had gebruikt en vervolgens betrapt door meneer pas
toor. 
Toen hij speculeerd op het leven van de adelaar, (de 
buurman zou mijn vredesduif in de centrifuge doen 
als ik de sigaar niet terugbracht), had de pastoor zelfs 
zijn hulp aangeboden. 
Hij zou een stukje meelopen en de sigaar rokende 
houden. 
Getergd over zoveel heiligschennis en in de wetenschap 
dat uw de instanties weet hadden van mijn praktijken, 
rukte ik de smeulende peuk uit het opgeheven handje. 
Het huilen hield niet op. 
,,Dat met die adelaar doen we alleen als ie nat is, want 
droge beesten horen niet in de centrifuge", riep ik nog. , 
Terwijl ik terugliep naar huis stopte ik de sigaar in de , 
mond, sjonge wat die pastoor gespeekseld zeg. 
Thuisgekomen belden twee prachtige jehovameisjes : 
aan de deur. 
Toen ik m'n gezicht liet zien holden ze gillend weg. 
Verbaasd liep ik terug naar het schrijfblok waar ik juist 
begonnen was jou een brief terug te schrijven. : 
Tot ik bloeddruppels op het papier zag vallen, het : 
droop langs m'n kin zo op het schrijfblok . . . . . . · 
Bloedspuwend en rookrochelend deed ik de afschuwe- i 

lijke ontdekking ..•.. 
lk was een WIJSVINGER aan het roken I I I 
In de enorme hoestbui, waarbij met rode kleuren ver- : 
m.engde rookwolken mij het gezicht op het schrijfpa
pier moeilijk maakten heb ik toch nog het volgende 
kunnen opschrijven. 
Toen de rook om m'n hoofd was verdwenen, stond er 
dit: 
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Allereerst bedankt voor je brief. lk zou voortaan 
schriftefijk begefeid Willen Worden ?????????? 
Hoewel ik weet dat ik de brief niet zo mag lezen (an 
ALMOST, right corner) wit ik toch even kopjes terug 
geven. 
Je stelt een jaloersmakende konsekwentie in je levens
stijl tentoon waar (vooral in de totaal vervormde th
gemeenschap) menig mens de zielsgelukkige kans kreeg 
en krijgt, zich te verbazen. 
Triest, maar tegelijk blijvend prikkelend is het feit dat 
menigeen na die verbazing toch weer gewoon baas wit 
zijn. 
Drastiese pogingen moeten weer gedaan warden om 
opnieuw te doen verba"zen. 
Zo viert de, zoalsjeschreef, fundamentele geestigheid, 
springtij. 
Hoewel bewust van het feit da de jolige ontmanteling 
van tot instituut geworden regels*. 

Kan uitrnonden in een humoristies offensief, slechts 
in dienst van het konflikt. 

, lijkt het me moeilijk om voor de niet deelnemers, 
aan het, soms shockerende feest, een verzoenende 
therapie te koppelen. Zo moet je blijven bezig zijn 
met deze totalitaire spontaniteit ( wat een tegen- • 
stelling,? ) en deze blijven stellen tegenover de grim
migheid van het zoetgevooisde fatsoen. 
Je zult het misschien vreemd vinden, maar ik zie 
jou in die zin als autoriteit. 
"Auto rite it", vanwege de enorme creatieve spanning ' 
en de manier waarop je het totale gevoelsspectrum 
van schaterlach tot treurnis bespeeld waardoor 
het niet altijd mogelijk is via de geijkte wegen van 
kommunikatie te reageren. 
Deze brief, waarvan het eerste verhaal diende om een 
rookwolk op te kunnen voeren waardoor medede
lingen die dan toch via een geijkte kommunikatie 
(brief) plaatsvinden, met een relatief gebaar warden 
toegedekt , herbergt verder een heel scala van o t
en erkenningen ( 1 meer van de laatste ) voor jouw 
met viltstiftletter getypt schrijven. 

Blij met je reaktie bert 
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EINDHOVEN, 6 DECEMBER 

Hilversum 4 
pianoklanken druppelen de kamer in 
de zon schijnt niet zoals gisteren, 
't is nu echt guur 

-elf uur en 
het vuur van de kachel is te heet 
om ervoor te gaan liggen, 
dus slomen poezen in een stoel. 
Als er iemand -langs loopt 
kijk ik even naar de straat; .......... . 
De post misschien, met zo'n heel attent 
vroeg nieuwjaarskaartje. 

Goedendag Jandirk. 

Het valt nog niet zo erg mee hoor, het schrijven 
van een beeldverklaring. 
Niet iemand die meekijkt en luistert, of net niet, 
als je mompelt over een onduidelijk detail. 
Mompelen gaat namelijk niet op papier, alles is 
even belangrijk zolang je alles in een alfabetisch 
variabele volgorde d.m.v. 26 leestekens noteert. 
K. Schippers schrijft hierover in het bundeltje 
'sonatines door het open raam': 

Achter een doos ligt een potlood, 
maar als je 't schrijft, 
is het zichtbaar, 
staat het ernaast 
een woord kan niet definitief 
v66r een ander woord staan 

-
Misschien is het soms verhelderend om, als Paul 
van Ostayen, te schrijven 

dat. het gebouwl 
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rnaar zelfs dit lijkt me niet zonder bezwaren. 
De tekening moet je d'r rnaar naast houden, ·ik 
zal proberen een indruk van het proces wat er toe 
leidde, te geven. 

Het ietwat donkergrijze A3 tekeningetje geeft de 
schematiese onderlegger weer. 
Vanuit de bekende 3 deling ontstaat een gang, waar· 
aan steeds twee atelier-ruimtes op de beg. gr. liggen. 
Doordat het noorden nagenoeg in de richting van 
het lint ligt kunnen de elernenten 'rug aan rug' 
geplaatst worden. 
Zo ontstaat, aan het park een nissenreeks, een soort 1 

semi-openbaar gebied voor evt. een zitbankje bij 
het atelier waar het gonst van aktiviteit. De spaan· 
ders vliegen je .......... enz. 

verd. 2 dak 

•f 

. ! 

verd. 1 
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M'n uiteindelijke bedoeling was (en is, maar ik heb, 
zul je merken eerst een ander type t.o. deze uitge
werkt) om aan de parkzijde deze nissen, samen 
met de uit-stekende ateliers te versmelten tot een 
gecurvde beg. grond gevel. Kijk maar. 

In deze 'running fence' zijn steeds de erkers als . 
vaste elementen opgenomen. 

Na luimig oVerleg met bas en leon vonden we dat 
die kromme een betekenis zou moeten hebben. 
Aangezien grenzend aan het park naar de dommel 
bleek de loop van de dommel in eindhoven, schaal 
1 : 10.000 (?)erg goed te voldoen. · 
Die kromme zou ik willen aanhouden. 
Nu verder over de verdiepingen. 

Via een (volgens apon) schaartrap die resp. van 
buiten en binnen beklommen wordt bereik je op I 
de 1e verdieping ofwel woonkamer (je keuken en 
slaapdeel ligt dan een binnentrap hoger) of een 
eetkeuken, je woondeel ligt dan een buitentrap 
hoger. 
Dit links en rechts liggen van ruimtes ten gevolge 
van de schaartrap gaat door tot het dak waar zich 
behalve een terras, nog ekstra (slaap)ruimte be
vindt. 

Op de geveltekening is een corbusiaanse pessac 
woning gekontrasteerd met een grote-bergerkertje. 
Pessac-gevel omdat ik probeer het 'plan-libre' wat 
zich uit in heel amorfe ruimtebegrenzingen (ver
wijzingen naar Gaudi, welke ook door L.C. zijn 
gemaakt), op te nemen om de strakke rechtlijnige 
bouwstruktuur te doorbreken. 

Dit laatste onderzoek (van ~ 
vind je in de blaadjes oce 1 - 4). 

naar ~ 

Waarvan de frappante gelijkenis met D.E. koffie 
(een vacuum waarin barokke krul) voorlopig de 
laatste versie is. 

l .·.f L .... 

~. 

~ --.. .. .. . 

D 
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een gebogen wand tot ± 
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Dan nu over de tekening die ik je gaf. 

De plattegrond. 
Geregenereerd van vorige type echter nu 1 volledige 
(2 kamerwoning of 3 7) per etage. 
'Gespiegeld' rondom buiten-overloop. 
Binnen de strenge bouwmuurstroken (6 m = over· 
spanbaar) is vrij plaats voor amorfe scheidingswanden. 

Het 1e verdiepingsnivo, waarop het wonen in meest 
van G.'s gebouwen zich afspeelt is een van zijn 
meesterwerken. 
Vooral de eetruimte en de straatgalerij. 

Duidelijk is op deze plattegrond de bestaande recht· 
hoekige struktuur van het qorspr. gebouw te zien. 

"Gaudi vormt; door het concaaf en convex maken 
van wanden (best.) een uniek stelsel van bijna vis· 
cose ruimten. 
Een kamer heeft zowel betrekking op oost of west, 
noord of zuid. 
Dwz. ze zijn niet streng van elkaar gescheiden, maar • 
zijn door de plaatsing van de wanden allerlei ver· I 
banden te leggen. 

Op de begane grond is plaats voor de middenstand. 

Terwijl op het dak een zonneterras met evt. studio ! 
en/of installatieruimte dan wel een gemeensch. \ 
(per blok van 2 x 3 = 6 bewoners) restruimte is ~ 
(open haard?). · 

De plattegrond van deze alleen in m3 aanwezige 
ruimte zit nog verborgen onder het zadeldakplan, 
welke vanuit de gevel is vormgegeven. 
de gevel 

. ja, de gevels. 
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3 deling7 
Duidelijk is zichtbaar welke onderdelen G. als be
langrijk ervaart. 
Het basement, het woongedeelte wordt danig (van 
binnenuit) vervormd. De bovenste etages blijven 
onaangetast. De bekroning wordt weer grandioos 
veranderd. 

Je weet dat ik me, wat m'n vorige plannetje be
treft, erg heb laten verleiden door palladiaanse 
schema's en verwijzingen heb gemaakt naar de des
betreffende beeldtaal. 
In m'n leren van Le Corbusiers gebouwen ontdekte 
ik hoe !anger hoe meer een verband met Palladio, 
hoewel in het boek "precisions sur un etat present 
de l'architektuur et de l'urbanisme (in het duits: 
Feststellungen) Le Corbusier driftig ferme krassen 
door deze monumentale klassieke bouwwerken 
zet met de mededeling: 

ceci n'est pas !'architecture, 
ce sont les styles .............••.. 

Ontdekte ik in het boek (ben even de titel kwijt) ; 
onder het hoofdstuk THE MATHEMATICS OF 
THE IDEAL VILLA: PALLADIO AND LE 
CORBUSIER COMPARED van Colin Rovel een 
soort paradoxale overeenkomst tussen die twee. 
Aan 't eind van de brief zal ik dit nog iets verder 

_toelichten. 
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Afijn ik probeerde om 3 redenen een zodanige 
gevel te maken dat: 
1. voornoemd kontrast tussen P en L.C. wat eigen

lijk een glanzende overeenkomst blijkt te zijn, 
er in tot uitdrukking kwam. 

2. De sobere kleine schaal van de 'pessac-geveltjes 
middels een 'versierend' element aan de (rela
tief) grote schaal van het plein werd gekoppeld. 
(denk ook aan galerij voor stadhuis ............. ). 
Dit aspekt, het via een monumentale onttake
ling verbinden van groot en klein vond ik uit
muntend geillustreerd in het palazzo valmarana 
van P. Zie biz. 17 van m'n palladio-studie. 

3. Als bij alle woningontwerpen, probeer ik aan 
de vlakke gevel de kwaliteit van een erker toe 
te voe.gen, een uitspringend deel dus. 

Toelichting op 2: bij palazzo valmarana doet het 
'monument' een buiging ( = zwakke hoek) naar 
de bestaande kleinere straatbebouwing. ( = WEAK . 

_ END). Deze stap, deze 'buiging' maak in in de ! 

I 

erker door het uitspringende eind erg zwaar (ook 
konstruktief) te maken, en deze 'konstruktie let
terlijk te verzwakken bij de aansluiting op het 
'pE!ssac-huisje'. 
Zie voor het verloop van dit proces de schetsko
pieen en het 'FORMEEL' (de collage). 

(A) De erker zet zich a.h.w. om de hoek van het 
huisje voort. 
(B) Hier dragen de boogelementen een balk welke 
de vloer ondersteund. Zo ontstaat een 'open' wand 
naar het voorkamerterras. 
Duidelijk is dat de 'punt' van de erker met recht 
ekstra zwaar moet zijn. 

\ ·~
~'I 

ontwikkeling prefab-element: 

/ 

/ 
OJ 

- - f~ { -I 
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30 XII 77 

Beste Bert, 

Met rode oortjes heb ik je verhaal zitten lezen. Eigen
lijk heb ik nog nooit het plan zo uitvoerig kunnen 
bekijken als nu via je brief. Vooral oindat je het nog 
eens kunt nalezen en -kijken in je luie stoel, dat is 
toch wel het voordeel van opschrijven. 
Maar ik voel nu ook het nadeel, zeker. nu er weer 

· zoveel tijd is verstreken en jou kennende: waar
schijnlijk zijn alle plannen al weer achterhaald en 
door een nieuw stel tekeningen opgevolgd. 
Oat neemt niet weg, dat ik kan reageren op wat 
je liet zienl Ondanks de uitvoerige documentatie 
heb ik het idee dat er toch nog een schakel ont· 
breekt tussen het Douwe Egberts-plan en de uit· 

· .werking in het vleessalade-plan. lk vind het b.v. 
jammer dat de ingenieuse trappen 1, die een ver· 
binding vormen tussen de structuur en de schei
dingswanden in de woning en in ruimtelijk op
zicht een schakel vormen in de ingewikkelde in elkaar 
grijpende vormen, vervangen worden door twee 
in een vide hangende trappen. Hiermee wordt de ' 
structuur wel eenvoudiger maar ook eenduidiger: i 

evenwijdige bouwmuren en een rechthoekige spa
ring in de vloer. Al het 'ingewikkelde' is opgebouwd 
uit lichte scheidingswanden puien en kasten, die 
er zo ook weer uit te halen zijn. Dit is Corbusier 
wat te ver doorgevoerdl 
Trouwens ook bij L.C. doet de structuur wel de
gelijk mee in het oproepen van ruimte en anders
zins (Sexy kolommen voor een gebogen wand, 
stoere schijven in het gelid). 
Als je naar het Casa Batllo kijkt, zie je dat de ver- 1 

vormingen van het eronderliggende schema niet 
beperkt blijven tot de scheidingswanden, maar 
bij trappen, vides en in de gevel juist hun hoogte· 
punt vindenl En dat zijn net die elementen, die 
(tenminste denkend vanuit de plattegrond, zoals 
wij gewend zijn) de verbinding vormen, ruimte
lijk en materieel. 
lk moest ook aan Horta denken, b.v. het huis 
Van Eetvelde. Daar verandert binnen een betrekke
lijk simpel schema niet alleen de richting in de op
eenvolging van ruimten, maar ook in de structuur. 
Toen ik dit plan opzocht, zag ik op de volgende 
bladzijden het Maison du Peuple staan, helemaal 
geen woningbouw, maar wel heel duidelijk hoe 
een schema telkens per verdieping anders geihter
preteerd wordt. Eigenlijk zijn er wel overeen
komsten met Gooiland van Duiker, niet alleen in 
de situatie maar ook in de verbinding d.m.v. trap
pen. Wat een prachtige trappen zitten daar trou
wens in dit Maison du Peuple. Het valt me allemaal 
speciaal op, omdat ik bezig ben met het ontwerp 
voor een belastinggebouw, dat bestaat uit grote 
zalen op de beg. gr. en een serie karners daarboven. 
Twee elementen van verschillende maat, die op 
allerlei manieren te koppelen zijn in de (draag) 
structuur, de trappen en de gevel. 
Op de beg. gr. ontstaan er schijven, die nissen vormen 
in de zaal, maar ze staan precies t.p.v. het raam, 
zodat er verschillende 'plekken' ontstaan. 

Het raam van de zaal is een afgeleide van twee ramen 
van de kamertjes: 

Heel streng en ordelijk eigenlijk. 
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De trap: 

De ronde uitbouw aan de trap is in de gevel de 
code voor "trap" 

In feite is het een punt waar je even buiten de loop 
kan staan kijken naar het fraaie uitzicht over het 
Flevomeer en het oude stadje Harderwijk . 

• 
Toen ik de eerste keer in Harderwijk was stond ik 
verbaasd van wat er allemaal te zien was vandaar , 
deze fotoserie van Venturi in Harderwijk. 
Eerst wilde ik er een collage van maken, maar toen 
ontdekte ik, dat eigenlijk elke foto al een collage 
was: twee of meer beelden op elkaar geprojecteerd, 
dikwijls twee ordes, zoals Palladio twee tempel- . 
fronten door elkaar heen tekende. 
De ongelijkwaardigheid van die twee orden kan een , 
geweldige spanning oproepen. Zoals in het Casa 
Batllo het basement en het dak samen het huis 
maken, terwijl daartussen de ramen en balkonnetjes 
er een huis van maken. Hetzelfde is terug te vinden ' 
bij . Corbusier Villa Stein overeenkomst tussen ope
ningen in basement en loggia boven. Palladio over- : 
eenkomst tussen trappen in basement en dakvorm. 1 

Bij Corbusier is niet alleen het dak sculptuur, maar i 
ook het basement (de poten). Bij Ronchamp ver- ' 
valt dan het tussenstuk, het dak zweeft boven het 
basement. Tussen de poten, in dit geval de zwaar ' 
gekromde schijven, staan opeengestapelde puien 
van volkswoningbouw maat met onderin de deur . 
Toch nog een tussengeschoven kind. 
Ats je er ooit toekomt je gedachten over Corbusier 
Palladio zo uit te werken als indertijd Venturi, dan 
houd ik me aanbevolenl · 
Wat me bij jouw gevel opvalt is de gelijkwaardigheid 
van alle elementen, niets is uitgesproken dominant 
in maat of aantal. Prefab-boogie! heeft machtige 
maat. Oat is wel een groot verschil met Corbusier : 
of Gaudi. Ook Venturi maakt gebruik van het op- ' 
voeren in maat van 'gewone' elementen. lk weet ; 
niet of het je bedoeling is, maar de gevel wordt ; 
hierdoor wat vlak, ondanks de veelheid van ele- ; 
menten. lk kan me goed voorstellen dat zo'n gevel . 
samen het het geweld van de gevels op de knoop
punten, iets oplevert, maar ik zou er wel wat meer 
kijk op willen hebben. Eigenlijk moest je het hele 
plan maar eens optekenen zoals Niek gedaan heeft: 

Het klinkt wat afgezaagd, maar tenslotte blijft ons 
bezig zijn het zoeken naar vrijheid en orde, die 
elkaar in stand houden. Eisenmann is bezig met 
een overdreven ordening, uiteindelijk is het resul
taat niet veel anders dan wat we kennen uit nieuw
bouwwijken, alleen de intensiteit is veel groter, 
het roept geen verveling op maar wel verwarring. 
De vrijheid, die nu overal ontstaat .als relativering 
van de orde is alleen maar even vervelend. 
Corbusier en Palladio ontleenden allebei een soort 
orde uit de draagstructuur. Oat ligt ook wel voor 
de hand gezien het rationele denken van construc
teurs. Toch geloof ik dat de orde, die we zoeken, 
op meer gebaseerd (en dat was ook zo bij LC. en 
P.) moet zijn. Voor mezelf vind ik, dat iets goed 
is, als er meer redenen voor zijn, waarom het zo is 
en er dus geen eigenlijke reden meer nodig is; elke 
andere oplossing is dan armoediger. Dit klinkt een 
beetje simpel, maar is in feite een heel moeizaam 
proces: de opgave, die je dikwijls zelf gesteld hebt, 
moet je gaan begrijpen . 

lk heb het idee, dat je ook met iets dergelijks bezig 
bent, alleen sta je jezelf veel meer vrijheid toe. Meer 
een verschil in karakter dan intentie! 

Wei, ik hoop gauw weer eens iets van je te horen 
want zo'n pakket in de bus vind ik erg inspirerend . 

Verder een heel goed 1978 toegewenst met erg veel 
nieuwe ontwikkelingen. Tezijnertijd hoor ik wel 
van je of en wanneer ik op moet draven in Eindhoven. 

In ieder geval tot dan (en stel het niet te lang uit). 

Jan Dirk 
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8 mei 1978 

zoiets alledaags als een omgeving dichtgeplakt met iets 
net zo alledaags als een krant. en boos omdat de 
afdruk zwart wordt. 
onze fotocopieermachine vreet transparant papier: 
het maken van doorzichtige copieeen is een kwestie 
van doen 
van doorzichtige plaatjes kun je lichtdrukken maken 
dus ook zelfklevend polyester van ~e (afgedrukt · 
in spiegelbeeld, dus aan de achterkant van de te
kening opplakken zodat uiteindelijk spiegelspiegel
beeld - recht. 
de copietjes (nu ben ik geneigd kopietjes te schrijven 
copieen-kopietjes) zijn ook nog met lero te plakken 
lijkt me. 
het stickermateriaal is nogal duur: ik heb mijn baas 
op alledaagse wijze getild voor zo'n acht tientjes. 
de stickers kunnen onmiddelijk na het opplakken : 
weer worden weggehaald, na een dag of !anger moet i 
je er niet op rekenen dat je ze nog kunt verwijderen 1 

zonder de tekening te scheuren · 
van de doorzichtige copieen kun je nag acute's laten 
maken die je op hun beurt oak weer kunt weg plak
ken met lero 

succes, vriendelijke groet 

hein 

groetjes van hetti & aan dyn . 
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