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nle d ng 

Kritisch regionalisme versus technicisme. 

Inleiding. 

Het uitgangspunt van dit opstel is het kritisch regionalisme zoals 
dat door de architectuurtheoreticus Kenneth Frampton is verwoord 
in zijn boek "Modern Architecture. A critical History" en het 
technicisme zoals het door de filosoof E.Schuurman wordt 
beschreven in zijn boek ''Tussen technische overmacht en menselijke 
onmacht". Het kritisch regionalisme van Frampton is een pleidooi 
voor een architectuur die stelling neemt tegen de vervreemding. 
Het technicisme van Schuurman is de beschrijving van een 
beheersingsmechanisme dat naarmate de tijd vordert steeds meer 
greep op het leven schijnt te krijgen. 
In dit opstel wordt het kritisch regionalisme besproken en wordt 
een poging ondernomen om de ontwikkeling van het technicisme in de 
architectuur in kaart te brengen. Daarna wordt het kritisch 
regionalisme geconfronteerd met het technicisme. 
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Het kritisch regionalisrne. 

Als we het kritisch regionalisrne van Kenneth Frampton bespreken is 
het van belang om te weten door wie hij be1nvloed en wat zijn 
uiteindelijke visie is. In de inleiding van zijn boek 'Modern 
Architecture. A critical history' schrijft hij; 'Zeals velen van 
mijn generatie heb ik de invloed ondergaan van een marxistische 
interpretatie van de geschiedenis,... (Het dialectisch en 
historisch materialisme: dit houdt in dat de materiele basis de 
grondslag is voor het geheel van de levensomstandigheden en zich 
in tegenspraken, dus dialectisch, als?ok in de loop van de 
geschiedenis ontwikkeld. Het materiele z1Jn bepaald het 
bewustzijn.) Anderzijds heeft mijn affiniteit met de kritische 
theorie van de Frankfurter Schule onmiskenbaar mijn visie op de 
hele periode gekleurd en mij scherp bewust gemaakt van 
de schaduwzijde van de Verlichting, die in naam van een 
onredelijke Rede de mens in een situatie heeft gebracht waarin hij 
zich evenzeer van zijn eigen produktie vervreemdt als van de 
natuur•. Meer uitgebreid kan worden gesteld dat Kenneth Frampton 
twee lijnen van kritisch denken volgt. De ene van Hegel naar Marx, 
Gramsci, Adorno, Benjamin, de andere van Nietzsche en Husserl tot 
Martin Heidegger, Paul Ricoeur en Habermas. Hij spreekt over deze 
twee lijnen, als lijnen die convergeren in zijn visie 1). In de 
eerste lijn die culmineert in de Frankfurter Schule is het de 
'Kritische Theorie', een theorie die door haar kritiek wil 
verhinderen dat de mens zich aan ZlJn vervreemding gewent, die 
Kenneth Frampton erg aanspreekt. Adorno en Horkheimer laten via 
deze theorie zien hoe de moderne industriele maatschappij als 
oorspronkelijk ongewenst kind van de Verlichting deze vervreemding 
niet alleen vergroot, maar ook in de hoofden van de vervreemde 
mensen de vervreemding als schijnvrijheid verankert. De messiaanse 
dimensie die door sommigen aan de verwezelijking van een omkering 
gegeven wordt, er is zogezegd geen verlossing mogelijk zonder 
fundamentele, apocalyptische verandering, is voor Frampton te 
negatief. In de tweede lijn spreekt de houding van Ricoeur en 
Habermas Kenneth Frampton erg aan, namelijk rekening houden met de 
specifieke omstandigheden van de historische realiteit. Heel kort 
samengevat zouden we kunnen stellen dat het kritisch regionalisme 
zou kunnen warden samengevat als een 'Kritische Theorie' die 
rekening houdt met de specifieke omstandigheden van de historische 
real iteit. 

Een andere vraag is hoe Kenneth Frampton waarden en norrnen 
vaststelt. Het ligt voor de hand dat dit waar rnogelijk gebeurt via 
de theorie van de 'communicatieve competentie' van Habermas. Soms 
is waarden vaststellen nauwelijks mogelijk zoals bijvoorbeeld bij 
heel snel ontwikkelende derde wereld landen 2). De snelle 
ontwikkeling in relatie tot het vaststellen van waarden noemt 
Kenneth Frampton; het dilemma waarin we historisch zijn geplaatst. 
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In feite wordt de mens wat net vaststellen van normen en waarden 
betreft terug geworpen op het denken. Het is Hannah Arendt die 
zich bezig houdt met de vraag of in het tijdperk na de dood van 
God de activiteit van het denken op zichzelf invloed uit zou 
kunnen oefenen op mensen met als resultaat het nalaten van 
wandaden. Zij komt tot· de onvermijdel ijke conclusie dat het 
denken zelf als een ethische houding kan worden beschouwd. 

De als architect opgeleide Frampton heeft er nooit een geheim van 
gemaakt dat hij ZlJn positie als architectuurcriticus binnen de 
moderne beweging situeert. Maar deze positie keus wil nog niet 
zeggen dat hij geen kritiek heeft op deze beweging. Sterker nog, 
de praxis, de bouwproduktie is het belangrijkste doelwit van ZlJn 
polemisch betoog. De kritiek echter is bedoelt om voortzetting van 
het 'moderne project' te bewerkstelligen. Hans van Dijk spreekt 
over een heroische taak die Kenneth Frampton op zich genomen heeft 
3). Bij de bespreking van het instrumentarium voortvloeiend uit de 
theorie van Frampton zal blijken dat het met het herolsche nogal 
mee valt. Frampton zelf stelt dat na Hiroshima en Auschwitz, de 
historische breuk, het moeilijk is om met dezelfde energie, visie 
en geloof als vroeger het project voort te zetten. Ook de 
filosoof Jurgen Habermas, een van de dragers van Frampton's 
theorie, vraagt zich af of het bevrijdende programma van de 
verlichting nog wel een realiseerbaar doel is. De twijfel over het 
'moderne project' is gebaseerd op feiten. Frampton constateert een 
toenement rascisme 4), milieu belastende technische installaties, 
een snel toenemende vervlakking van de wereldomspannende 
consumptie cultuur ect. JUrgen Habermas komt steeds verder af te 
staan van zijn ideale maatschappij. Een maatschappij waarin 
besluiten, het bereiken van consensus, kunnen worden genomen in 
een machtsvrije discussie. In het licht van het vorige hoofdstuk 
vraag ik me af of er niet eerder van een 'overlevings' theorie kan 
worden gesproken dan van een mechanisme waarmee de realisatie van 
het 'moderne project'dichterbij kan worden gebracht. 

Het kritisch regionalisme is het in de praktijk brengen van de 
'Kritische Theorie' in de architectuur met als doel te 
'overleven'. Anders gezegd de 'Kritische Theorie' zonder 
pretenties. Kenneth Frampton omschrijft het als een veld van 
verzet. Verzet tegen inlijving in de wereldomspannende cultuur 
waarin de algemeen toegepaste wetten van produktie en consumptie 
gelden. Verzet tegen vervreemding, het verlies van nabijheid. De 
markt blijkt met de resultaten van het moderne project aan de haal 
te z1Jn gegaan. Haar vraatzucht en haar meedogenloze 
maximalisering heeft alles veranderd in een soort simulatie die in 
dienst staat van die markt. 

Het kan voorkomen dat een deel 
bepaald door economische criteria 
krijgt. Andere plaatsen zijn weer 
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waarop een 'architectuur van verzet' kan warden gebouwd. Zulke 
plaatsen zou men kunnen omschrijven als sociale structuren die 
autonoom binnen de totale maatschappij functioneren. Ze hebben 
bepaalde vormen van zelfbestuur. Habermas wijst ons op de 
noodzaak van vormen van gedecentraliseerde democratische controle 
over de autonome processen van de technologie. In zekere zin komen 
Kenneth Frampton en Jurgen Habermas wat hun visie betreft op de 
ideale maatschappij met elkaar in botsing. Kenneth Frampton's 
kritisch regionalisme opereert vanuit de marge tegenover het grote 
geheel, het geheel in de tyrannieke greep van de optimalisering, 
Jurgen Habermas streeft naar een maatschappij als een configuratie 
van democratische eilandjes, eilandjes van de 'open communicatie' · 
Frampton's theorie zal aan scherpte verliezen naarmate meer werk 
in het kritische veld wordt gerealiseerd. 

Kenneth Frampton brengt op dialectische manier dat gedeelte van 
de maatschappij in beeld wat betrekking heeft op architectuur. Hij 
beschrijft het als een veld en in dit veld bevindt zich het 'veld 
van verzet' van het kritisch regionalisme. Het veld is opgespannen 
tussen twee uiterste opvattingen. Kenneth Frampton beschrijft deze 
twee uitersten als volgt; 'de eerste volgt Mies van de Roh~'s 
ideaal van "beinahe nichts" en tracht de bouwopgave te herleiden 
tot de status van een industrieel design, maar dan op enorme 
schaal. Aangezien het haar vooral om optimalisering van het 
produktieproces gaat, heeft zij weinig of geen interesse in de 
stad. Zij ontwerpt een wel voorzien, goed verpakt, a-retorisch 
functionalisme, waarvan de verglaasde "onzichtbaarheid" de vorm 
tot zwijgen brengt. Het alternatief is daarentegen overduidelijk 
op "zichtbaarheid" uit en neemt vaak de gedaante aan van een 
metselwerkbekleding, die binnen haar begrensde 'kloosterlijke' 
domein redelijk open, maar niettemin concrete relaties tot stand 
brengt tussen de mensen onderling en tussen de natuur. Doordat 
deze "enclave" vaak naar binnen is gericht en relatief 
onverschillig staat tegenover het fysieke en temporele continuum 
waarvan ze deel uitmaakt, kan het algemene streven van deze 
benadering gekenmerkt warden als een paging, althans ten dele, te 
ontsnappen aan de conditionerende perspectieven van de 
Verlichting'. Om precies aan te ge~en op welke veldlijnen het 
kritisch regionalisme aangrijpt formuleert Kenneth Frampton vijf 
lijnen. Dit doet hij door middel van paarsgewijze tegenstellingen. 
Het exacte aangrijpingspunt van het kritisch regionalisme is af te 
leiden uit het instrumentarium beschreven in zijn boek "l'lodern 
Architecture. A critical history". 

1.Ruimte/Plaats. 

Kenneth Frampton neemt Martin Heidegger's 
tegenstelling die hij schetst door 'de 
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theoretisch oneindige ruimte' tegenover het begrip 'Raum' te 
plaatsen als uitgangspunt. Het is een veld vol tegenspraak. Rem 
Koolhaas bevindt zich in een van de uiterste hoeken van het veld. 
Hij betoogt dat de aandacht voor het stadscentrum taant en de 
belangstelling voor de periferie groeit. Jubelend stelt hij dat de 
boze droom van de IBA bijna uit is. De groei in de periferie, te 
beschrijven als een diffuus uitdijen van een niet meer plaats 
gebonden geprivatiseerd domein, 'het plankton', beschrijft hij als 
een onomkeerbare golf. Een golf die in hoog tempo het schaarse 
landschap overspoelt. Koolhaas stelt voor deze golf meester te 
worden door hem virtuoos te bevaren als een surfer. De Franse 
geograaf Jean Gotmann gaf deze ontwikkeling de naam Megalopolis 
mee. Het was ook dezelfde ontwikkeling die de planoloog Melvin 
Webber er toe bracht termen te gebruiken als 'leefgemeenschap 
zonder onderlinge betrokkenheid'of 'het rijk van de plaatsloze 
stad' als rationalisering van het totale verlies aan stedelijk 
domein in de 'motopische' maatschappij. Voor Frampton lijkt de 
traditionele rol van de stad, als coherente ruimtelijke 
organisatie vorm van de massa, definitief uitgespeeld. De 
vernieling van de openbare (stedelijke) ruimte stelt, aldus 
Frampton , de architectuur voor een van haar belangrijkste 
dilemma's. Frampton's kritisch regionalisrne, het veld van verzet, 
richt zich dan ook tegen de fragmentatie en ontbinding van de 
gebouwde omgeving. Hij propageert een architectuur die de 
plaatsgebonden ruimte aan de orde stelt en de ruimte voor de 
openbare verschijning versterkt. Zo moeten gebouwen geen 
ge1soleerde objecten ZlJn maar in relatie staan tot andere 
ruimten. Men moet zich weer realiseren dat ze de capaciteit hebben 
om andere ruimten, plekken om zich heen, te organiseren. Het 
tegenover gestelde van een 'city in a city'. M.a.w. de gebouwde 
omgeving is een netwerk van ruimten die een nieuw gebouw moet 
onderstrepen of versterken. 

2.Typologie/Topografie. 

Een tweede veldlijn die Frampton trekt is de lijn tussen de 
tegenpolen typologie en topografie. Als hij over typologie spreekt 
onderscheidt hij typen die in zekere zin open zijn, produkten van 
de Ecole Polytechnique en de Ecole des Beaux Arts, en typen die 
een culturele oorsprong hebben in een werkelijke en/of mythische 
historie, produkten van de Arts en Crafts Movement. Het geheel van 
de geschiedenis beschouwend komt hij tot de conclusie dat de 
typologie zich onveranderlijk heeft bewogen tussen de universele 
ontwikkeling in de beschaving aan de ene kant en de wortels van de 
cultuur aan de andere kant. Nadrukkelijk omschrijft hij de 
typologie als het medium dat keer op keer de wortels van de 
cultuur aan de orde stelt. Zo ontstaat via de typologie een 
confrontatie tussen de aan de orde zijnde specifieke cultuur en de 
wereldbeschaving. Het uitbouwen van de confrontatie is een 
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kernpunt van het kritisch regionalisme. Geen confrontatie 
gekenmerkt door agressiviteit maar het onvermoeibaar aan de orde 
stellen van het juiste bewustzijn via architectuur. Bij een al te 
verarmde cultuur kunnen inheemse elementen geherinterpreteerd 
worden. Een aparte dimensie kan worden verkregen door elementen te 
ontlenen aan vreemde bronnen. In eerste instantie is het doel het 
in een marge ontwikkelen van een autonome plaatsgebonden cultuur 
waarvan de onderlegger de wereldbeschaving is. Het einddoel is de 
paradoxale schepping van 'een regionaal verankerde wereldcultuur'. 
Topografie is ondubbelzinnig plaats specifiek; ze is volgens 
Frampton als het ware de concretisering van de geworteldheid. Deze 
concretisering van de geworteldheid moet een gebouw respecteren. 
Een gelsoleerd gebouw wordt dan ook radicaal van de hand gewezen. 
Gebouwen moeten gevoelig zijn voor de specifieke kwaliteiten van 
de plaats. Dit geldt niet alleen de morfologie van een gebied maar 
ook het klimaat, afwisseling van dag en nacht, ect. Wordt 
toegegeven aan de optimaliserings drang van de universele 
civilisatie of wordt een bouwwerk van meet af aan opgevat als een 
losstaant technisch of esthetisch object dan verdwijnt een 
symbolische transformatie van de topografische context. 

3.Architectonisch/Scenografisch. 

De derde veldlijn is door Kenneth Frampton getrokken tussen het 
begrip 'architectonisch' en het begrip 'scenografisch'. Het begrip 
'architectonisch' plaatst hij in de traditie van de gotiek. Het 
argument hiervoor vindt hij in het raamwerk en de schijf. Het 
aangrijpingspunt van het kritisch regionalisme bevindt zich dicht 
bij het begrip 'architectonisch'. Frampton; van elk 
architectonisch werk moet men de architectonische elementen kunnen 
identificeren of anders in de bekleding of anders aan de 
buitenkant gerepresenteerd zien. M.a.w de plek wordt tot stand 
gebracht door de constructie. Het begrip 'scenografie 'wordt doo~ 
hem toegeschreven aan de renaissance. Architectuur waarin het 
beeld een belangrijke rol speelt. Frampton stelt dat juist vandaag 
de gebouwde omgeving zich meer en meer presenteert als een 
configuratie van beelden. Koolhaas signaleert dit verschijnsel in 
Atlanta, een stad waarvan de stedebouw volgens hem het beste kan 
worden bestudeerd vanuit een over de rondweg voortsnellende 
limousine. Volgens de laatste is het scenografische dat om zich 
heen grijpt in de stedebouw een vrucht van de steeds wisselende 
vraag naar onroerend goed, een produkt van het kapitalisme. 

4.Kunstmatig/Natuurlijk. 

De veldlijn kunstmatig/natuurlijk is de meest vanzelf sprekende. 
Frampton geeft aan dat het kritisch veld zich in het midden 
bevindt. Het is vooral de snel om zich heen grijpende 
kunstmatigheid die tot staan moet worden gebracht. Het 
kunstmatige, de kopy, de reproduktie geeft de vervreemde mens het 
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gevoel van vrijheid, schijnvrijheid. Ook ondergraaft het 
kunstmatige de interactieve relatie die de architectuur met de 
natuur heeft. Onder druk van de optimaliseringsdrang van onze 
wereld omspannende beschaving wordt deze relatie steeds verder 
uitgehold. Technische hulpmiddelen worden ingezet om het gebouw 
maximaal te kunnen gebruiken. De nacht wordt door elektrisch licht 
doorbroken en de temperatuur wordt glad gestreken door de air
condi t ioni ng. Deze technische hulpmiddelen hebben juist de neiging 
om al die kenmerken te elimineren die anders het uiterlijk van een 
bouwwerk in overeenstemming gebracht zouden hebben met een gegeven 
plaats en cultuur. Sterker nog, het zijn volgens Frampton juist 
het licht, de temperatuur en de afwisseling van dag en nacht die 
de tectonische waarde van een gebouw blootleggen. Bij het 
toepassen van technische hulpmiddelen moet de potentieel negatieve 
invloed hiervan niet uit het oog warden verloren. Het zijn ook de 
technische hulpmiddelen die het gebouw als intermediair tussen 
binnen en buiten niet meer laten functioneren. 

5.Visueel/Tactiel. 

Het kritisch regionalisme van Kenneth Frampton benadrukt het 
tactiele evenzeer als het visuele. De vandaag zo op de voorgrond 
staande visuele prikkel, produkt van de media, dient volgens 
Frampton gecomplementeerd te worden door het waarnemen van 
verschillende nivo's ven belichting, temperatuur, vochtigheid, 
luchtbewegingen, verschillende geuren en de geluiden die de 
diverse materialen in verschillende mate afgeven. De ervaring 
stelt hij boven de informatie. Juist op dit punt zal het veld van 
verzet erg smal zijn omdat steeds vaker het visuele zegeviert. 

Zo heeft Kenneth Frampton op dialectische wijze 
de maatschappij bepaald en daarop aangegeven 
regionalisme aangrijpt. 

vijf veldlijnen in 
waar het kritisch 

Welke architecten zijn exemplarisch te noemen voor het kritisch 
regionalisme? Hierover blijken keer op keer misverstanden te 
ontstaan. Het is volgens Frampton niet mogelijk om van kritisch 
regionalistische architecten te spreken. Wel zou men werk van 
architecten kunnen analyseren en kijken of er facetten zijn waarin 
de architect getuigt van een kritisch regionalistische houding. 
Bij de architecten Botta, Snozzi, Ando, Pikionis, Siza en 
Hertzberger bijvoorbeeld treft hij dergelijke facetten aan. De 
nederlander Hertzberger noemt hij een van de meest consistente 
kritische beoefenaars van architectuur. Het is opvallend dat in 
Nederland de algemene erkenning van Hertzberger uitblijft. 

1) Autonomle en autarkle, Cees Boekraad, Hans van D!Jk, ArcL!s 
t-/1988. 

2> Universal civilisation and national cultures, Paul Rlco~ur. 

3) De verpersoonl!jklng van moderne dilemma's, H. van D!Jk, Archl• 
12 / 1987. 

4) Autonomle en autarkle, ~ees Boekraad, Hans van D!Jk, Archis 
f>/1988. 
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Het technicisme. 

Schuurman, de schrijver van 'Tussen technische overmacht en 
menselijke onmacht', komt uit de hoek van de Calvinistische 
wijsbegeerte, is hoogleraar in .Delft, Eindhoven en Wageningen in 
de wijsbegeerte. Hij houdt zich intensief bezig met de geestelijk
historische achtergrond van wetenschap en moderne techniek en met 
de invloed hiervan op de cultuur. Schuurman's interpretatie van de 
geestesgeschiedenis van het 'westen' wijkt af van de algemeen 
gangbare reformatorisch-wijsgerige interpretatie. Deze 
interpretatie wordt gevormd vanuit het zogenaamde 'eigenmachtige 
denken'. Schuurman neemt de 'technische be~eersingsdrift' met haar 
doelstellingen als uitgangspunt. Hij vat dit samen in het begrip 
technicisme. 

De normen en waarden worden vanu it de . Bi j be 1 bepaa l d. De 
ontwikkeling van wetenschap en moderne techniek ziet Schuurman 
steeds in het licht van het authentieke cultuurmotief, het motief 
van bouwen en bewaren. Zo plaatst hij het leven van elk individu 
in de scheppings- en verlossingsorde, de orde van de 
gerechtigheid. Vanuit dit kader wordt de menselijke 
verantwoordelijkheid aan de orde gesteld. Deze wordt verduidelijkt 
in een aantal algemene opmerkingen. 

1. Verantwoordelijkheid is niet slechts een middel om problemen en 
dreigingen te voorkomen maar het is in de ontwikkeling van 
wetenschap en moderne techniek ook het middel om ethisch besef om 
te zetten in een ethische verplichting. 

2. Verantwoordelijkheid kan als gevolg hebben dat van bepaalde 
ontwikkelingen op grond van regle dreigingen moet worden afgezien. 

3. Verantwoordelijkheid 
de historische realiteit. 

is altijd situatie gebonden, gebonden aan 

4. Verantwoordelijkheid is betrokken op normbeginselen. 

s. Verantwoordelijkheid is zowel persoonlijk als 
gemeenschappelijk. Het is volgens Schuurman de menselijke 
verantwoordelijkheid die moet worden ingezet om de 
crisisverschijnselen die ontstaan als gevolg van toepassingen van 
wetenschap en de moderne techniek het hoofd te bieden. 

Het boek 'Tussen technische 
samengevat worden als: 

overmacht en menselijke onmacht' 
een inventarisatie van 

8 

kan 
de 



techn c sme 

crisisverschijnselen van onze wetenschappelijk technische cultuur, 
een speurtocht naar de oorzaken en een benadering van de 
problematiek. Het is in het eerste hoofdstuk dat Schuurman de 
geschiedenis beschrijft in termen van het technicisme. Dit doet 
hij in navolging van onder andere de filosofen Heidegger, 
Staudinger, Ellul en Sachsse. Een technicistische houding 
omschrijft hij als volgt: alle problemen die zich voordoen warden 
met de wetenschappelijk-technische beheersing opgelost. De 
bedoeling is om daarmee een tegen-schepping te creeren waarin de 
mens heer en meester is en de materiele welvaart geen grenzen 
kent. Met het begrip technicisme wordt multidisciplinair de 
ontwikkeling van wetenschap en moderne techniek in kaart gebracht. 
Een in het boek terloopse verwijzing naar de 'vertechnisering' in 
de woningbouw geeft eerder verwarring dan dat het een handvat 
biedt om het begrip technicisme te gaan gebruiken om de 
architectuur te beschrijven. Toch is door mij in dit opstel een 
paging ondernomen om in het licht van dit "begrip de architectuur 
geschiedenis te beschrijven. Dit is gebeurt om zicht te krijgen op 
het mechanisme dat de architectuur beheerst en om de confrontatie 
met het regionalisme zo helder mogelijk te maken. Het 
multidisciplinaire karakter van Schuurman's betoog ontneemt hem de 
mogelijkheid te wijzen op dialectische punten in de geschiedenis. 
Bij de nu volgende geschiedenis beschrijving in termen van het 
technicisme uitlopend op het kritisch regionalisme zullen deze 
dialectische punten lijden tot het verdelen, min of meer 
iteratief, van het technicisme in fasen. De fasen hebben alleen 
betrekking op de architectuur. Door de geschiedenis beschrijving 
heen zal plaats die God wordt toegedacht door de mensen aan de 
orde worden gesteld. 
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Marcus Aurelius Augustinus 354-430 

Het technicisme in zijn oudste vorm, door mij in dit opstel het 
eerste-fase-technicisme genoemd, kan worden omschreven als een 
drang of opdracht van de mens om de werkelijkheid te beheersen met 
het oogmerk een verhoogd welzijn. Een welzijn dat kan worden 
beschreven met de begrippen; vrijheid, bescherming, voorspoed en 
voldoening. Mocht het technicistische mechanisme op problemen 
stuiten dan worden deze op technische wijze opgelost 1). 

Een belangrijke exponent van het eerste-fase-technicisme is de 
theorie van "het goddelijke model" van Marcus Aurelius Augustinus 
(354-430) 2). Het goddelijke model zo betoogt Augustinus bestaat 
uit 'zuivere' verhoudingen, een 'weefsel van elementen', 'ritmies 
geordend'; het is een zuivere 'struktuur', die alleen in haar 
uiting fysiek wordt. De 'struktuur', die Augustinus soms 'ritme' 
noemt, ligt volgens hem ten grondslag aan heel de natuurlijke 
werk.e 1 i j khe id, ook. aan de mens. tl it <ii t godde 1 i j ke mode 1 z i j n 
regels voor de cultuur af te leiden. Deze regels in de vorm van 
getal, maat en verhouding kunnen voor wat de architectuur betreft 
worden omschreven met het begrip geometrie. Voor andere delen van 
de kunst resulteren de regels in andere begrippen. In de 
literatuur bijvoorbeeld in het begrip allegorie. Te dank.en valt 
aan Francesco Petrarca's beschrijving van de beklimming der Mont 
Ventoux Door deze regels te hanteren wordt de door de mens 
geschapen wereld een 'ontvouwing' van het goddelijke model, een 
bewijs van de volmaaktheid van haar 'waarheid en harmonie'. 
Gelijkenis vertonen met het goddelijke model is volgens Augustinus 
'naar God streven' langs de weg van de 'nadering', 'deelname' en 
zelfs 'eenwording' met Hem. 'Dit streven naar God is daarom de 
begeerte naar gelukzaligheid' en leidt tot vrijheid in het geloof 
gestoeld op de Waarheid. Kortom het goddelijke model is een 
beheersingsmechanisme waaronder zowel fysieke produkten als 
individuele handelingen warden vormgegeven. 

1) E.Schuurman, Tussen technische overmacht en menselijke onmacht. 
E.Schuurman, Techniek en toekomst. 
Hans Sachsse, Anthropologie der Technlek, p.180 e.v. 
Hugo Staudinger und Wolfgang Behler, Chance und Rlslko 
der Gegenwart, p.225 e.v. 

2> A.Tzonis, Towards a Non Oppressive Environment. 
3) artikel: Francesco Petrarca \ntermedlair 22e jaarga~~ 2~-

Het goddelijk.e model hanteren is naar God streven. 
Hat naar God streven is de begeerte naar gelukzaligheid. 
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Klassieke scholastiek 

Tot het jaar 1000 verandert er zeer weinig aan de leer van het 
goddelijke model. Dan ontstaat tegelijk met de romaanse stijl de 
klassieke scholastiek, dat is het middeleeuwse wijsgerige en 
theologische denken. Het werd aanvankelijk in sterke mate 
geinspireerd door de leer der kerkvaders, met name door 
Augustinus met zijn sterk platoniserende accenten 1). De 
ontdekking van Aristoteles, voornamelijk via Arabische bronnen, 
luidde vanaf het begin der 13de eeuw een nieuwe periode in. In 
tegenstelling tot Plato leerde Aristoteles dat het algemene ,"de 
Idee", niet buiten de dingen bestaat maar in de dingen; het is 
voor het verstand te begrijpen. Zo werd de gotiek beinvloed door 
de filosoof van de middenweg. Het gevolg was dat er een duidelijke 
neiging ontstond om de zuiver transcendentale houding van de 
romaanse en voor-romaanse eeuwen op te geven. De geschapen 
werkelijkheid werd geanalyseerd en zo verschijnen dan de compendia 
van alle profane en sacrale kennis. Een van de encyclopedische 
werken, zeals, het werk van Vicent de Beauvais, omstreeks 1250, 
wordt gekenmerkt door de verdeling Spiegel ~an de Natuur, van de 
Leer en van de Geschiedenis. Trouw aan de Waarheid begint de 
Spiegel van de Natuur met God en de Schepping en de Spiegel de 
Geschiedenis met de zondeval en loopt tot het Laatste Oordeel. De 
uniforme methodische aanpak van de scholastiek; lectio, quaestio, 
disputatio heeft als resultaat dat ook de kathedraal een Summa, 
een encyclopedie gehouwen in steen wordt. Zo wordt het esoterische 
expliciet en controleerbaar. Het voorgaande ging veel verder dan 
bijvoorbeeld de opschriften die Abt Suger op het hoofdaltaar van 
de heilige Dionysius kerk liet plaatsen (ongeveer 1150) 2). Het 
encyclopedische en dus controleerbare is de aanzet tot de 
Renaissance. Zo wordt het goddelijke model gecontroleerd en 
technisch op zijn uitersten onderzocht. Vergeleken met de griekse 
tempel, die kan worden beschreven als een geculmineerde zaak 
waarbij rust is gevonden, Aristoteles zou spreken van een 
entelechie die tot volledige werkelijkheid gekomen is 3), is de 

Het goddelijke model hanteren is naar God streven. 
Het naar God streven is de begeerte naar gelukzaligheid. 
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kathedraal een experiment. Via de in Chartres toegepaste nieuwe 
type pijlers, de opstand in drie geledingen en de vereenvoudigde 
gewelven wordt in Reims, Amiens en Beauvais het model met behulp 
van de techniek, welliswaar iteratief, tot de meest stoutmoedige 
en adembenemende uitersten gevoerd. 

Het naderen van de technische 
model kan worden omschreven 
fase-technicisme. 

1) W.Aalders, Plato en het Christendom. 

grenzen bij de toetsing van het 
als de dialectiek van het eerste-

2) A.Tzonis en L.Lefaivre, Theorieen van het architectonisch 
ontwerpen. 
3) W.Begemann, Aanvangen der griekse wijsbegeerte. 
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Leone Battista Alberti 1404-1472 

Het goddelijke model dat ook maatschappelijk regulerend optrad 
kreeg naarmate de tijd voortschreed, de maatschappelijke 
structuur wijzigde, steeds minder grip op de situatie. Het werd 
in de Renaissance bijgesteld onder invloed van de 
wetenschappelijke aandacht voor het menselijk lichaam. Men dacht 
dat men hieruit de structuur voor het "nieuwe" goddelijke model 
kon afleiden. Zo raakten de architecten geobsedeerd door cirkels 
en vierkanten die men als harmoniese en volmaakte elementen 
beschouwde. In de sacrale bouwkunst werd de centraliteit een 
belangrijk thema, het transcendentale maakt plaats voor het 
immanente 1). Het gebouw krijgt zijn volle effect alleen, wanneer 
men het van het ene brandpunt uit bekijkt. Daar moet de beschouwer 
staan en wanneer hij daar staat dan wordt hij zelf 'de maat van 
al le dingen'. De religieuze betekenis van een kerk wordt zo door 
een menselijke vervangen. De mens dringt in de kerk niet langer 
naar voren om een transcendentaal doel te bereiken, maar hij 
verheugt zich over de schoonheid, die hem omringt en over het 
glorieuze gevoel, dat hijzelf het middelpunt van deze schoonheid 
is. Een immanente schodnheid. Alberti definieert schoonheid als 
'de harmonie en overeenstemming van alle delen, op zulk een wijze 
bereikt, dat niets kan warden toegevoegd of weggenomen of 
veranderd dan tot schade van het geheel'. Oak het profiel van de 
architect verandert. Van metselaar in de gotiek naar architect als 
'homo universale' 2). 

1) Nikolaus Pevsner, Europese architectuur, middeleeuwen en 
renaissance, p.114 e.v. 

2) Nikolaus Pevsner, Europese archi~ec~uur, middeleeuwen ~n 
renaissance, p.186 e.v. 

In het nieuwe goddelijke model staat de mens centraal. 
Het transcedentale maakt plaats voor het immanente. 
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Leonardo da Vinci 1452-1519 

Naast Leone Battista Alberti (1404-1472) 
(1452-1519) een voorbeeld van de architect 

is Leonardo da Vinci 
als 'homo universale'. 

die de organistische 
aanzet maakt tot een 

Het is ook Leonardo da Vinci 
wereldbeschouwing afwijst en een 
mechanistische wereldbeschouwing. Hij ontwerpt talrijke 
instrumenten en machines en poneert de stelling dat de machinebouw 
het paradijs van de wiskunde is. 

Zo ontstaat een beschouwings wijze die scheiding maakt tussen de 
zijnden (gehelen) en de z1Jnsw1Jzen (aspecten). Deze wijze van 
denken noem ik het tweede-fase-technicisme. De autonome mens 
ontwerpt een beheersingssysteem en alle problemen die hij daarbij 
tegenkomt worden op een wetenschappelijk-technische WlJZe 
opgelost. De oplossingen krijgen naarmate de tijd vordert het 
karakter van een tegen-schepping. 

De ontwerper baseert zich niet langer op een prototype maar zoekt 
legitimatie in de reeds door de mens geproduceerde patronen 
(historisme). De architecten warden aangetrokken tot de romeinse 
architectuur en trekken naar Rome om de architectuur te 
bestuderen. Het feit dat het romeinse verleden alleen voor 
ontwikkelden toegankelijk, is en hun dus sociaal onderscheid, is 
zeker een extra stimulans. Zo wordt de architectuur van de 
romeinen, niet gebaseerd op een goddelijk model, formeel de basis 
van de renaissance architectuur. 

isie met betrekking tot God 
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Galileo Galilei 1564-1642 
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Galileo Galilei (1564-1642) gaat een stap verder gaat als Leonardo 
da Vinci door te stellen dat niet alleen de machines maar ook de 
natuur wiskundig te beschrijven is. Ook komt hij met een moderne 
wetenschappelijke theorie over de properties. Gebruikmakend van 
empiriese observatie en geometriese verifikatie weerlegt Galilei 
het neoplatoonse beginsel, dat 'harmoniese' proporties, 
voortgekomen uit de volmaakte 'vormen' van de goddelijke 'ldee', 
universeel toepasbaar ZlJn. Hier tegenover toont hij aan dat 
properties onherroepelijk varieren al naar gelang de afmetingen en 
de stof van natuurlijke lichamen. Teneinde een konfrontatie met 
het gezag van de Kerk, de promoter van het goddelijke model, uit 
de weg te gaan opperde hij het denkbeeld dat zijn onderzoek niet 
onder het domein van de theologie zou vallen. 

Niet al het onderzoek valt onder het domein van de theologie. 
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Rene.Descartes 1596-1650 

Rene Descartes (1596-1650) wil geen confrontatie met het gezag van 
de Kerk. Dit voorkomt hij door de God van de kerk opnieuw te 
interpreteren. Hij schept zich een god naar het beeld van zijn 
eigen filosofie. Voor hem is god de volmaakte technicus, die de 
natuur onvergelijkelijk beter heeft geconstrueerd dan de machines 
die de mens kan maken. Zijn 'Discours de la methode' wordt het 
fundament van het moderne natuurwetenschappelijke en 
technologische denken. Vanuit de filosofie en de wiskunde kan hij 
geen andere conclusie trekken dan dat de enige eigenschap van de 
dingen hun uitgebreidheid is. Kwaliteit, zoals vorm, 
consistentie, duurzaamheid, structuur, kleur, geur en smaak 
bestaan eigenlijk niet. Zo wordt elk element van zijn intrinsieke 
waarde ontdaan en in feite de werkelijkheid gereduceerd ten 
behoeve van de beheersbaarheid. Het reductionisme wordt de drager 
van het tweede-fase-technicisme. 

'Ik denk, dus ben ik' (Cogito, ergo sum). 
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Francis Bacon 1561-1626 

Francis Bacon (1561-1626) staat met z1Jn uitspraak 'kennis is 
macht' reeds klaar om met de nieuwste natuur-wetenschappelijke 
kennis de werkelijkheid te gaan beheersen. Hij trekt de 
consequenties uit Descartes uitspraken en kondigt een tijd aan 
waarin we met behulp van de chemie nieuwe metalen zullen 
ontdekken, dieren en planten zullen veranderen en het klimaat 
zullen WlJzigen. Zo worden bijbels-eschatologische perspectieven 
verandert in vooruitgangsperspectieven. (utopie:Nova Atlantis) 

Het zicht op het !even van de komende eeuw (Nicea) wordt verandert 
in een vooruitgangsperspectief. 
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Thomas Hobbes 1588-1679 

Ook op het politieke vlak wordt de natuurwetenschappelijke 
denkwijze van Descartes ingezet. Dit gebeurt door de deistische 
filosoof Thomas Hobbes (1588-1679). Hobbes meent dat zijn visie in 
overeenstemming is met de openbaring over God. Voor hem is God de 
volkomen en almachtige constructeur, die de wereld zo perfect 
heeft gemaakt dat zij geen verdere ingrepen van God behoeft. Met 
deze visie verliest God elke betekenis voor het heden. Voor hem is 
zowel God als mens een machinebouwer 1). Overeenkomstig deze 
filosofie moet de mens komen tot de constructie van de staat als 
een soort machine. Deze staatsmachine, door Hobbes de Leviathan 
genoemd, is het resultaat van de scheppingsarbeid van de mens. 
Mensen sluiten zich per verdrag aaneen en dragen hun natuurlijke 
vrijheid over de staatsmachine. Dankzij de 
natuurwetenschappelijke methode functioneert hij wrijvingloos en 
heeft hij absolute macht 2). 

Het is het wetenschappelijk 
tweede-fase-technicisme vormt. 

kennen dat 

1) E.Schuurman, Tussen technische overmacht en menselljke onmacht. 
2> gror.e wlnklcr prins encyclopedle. 

de dialectiek van het 

De technocratische staat is de 'aardse 
welvaart te danken hebben. 

God' waaraan wij vrede en 
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John Locke 1632-1704 

Het derde spoor van het technicisme, namelijk de maatschappelijke 
component, heeft zijn oorsprong in het boek 'Utopia', 'een oord 
dat nergens is', van Sir Thomas More, een fijnzinnige en nuchtere 
Engelse staatsman. Het verscheen in 1516 en beschrijft zoals alle 
utopieen een op basis van technologische vooruitgang gefundeerde 
archaische maatschappij 1). 'Het is geschreven vanuit een 
optimistisch geloof in de menselijke natuur, het benadrukt het 
belang van de omgeving en van een goede opvoeding, het straalt een 
nostalgisch verlangen uit naar verloren onschuld en integriteit en 
heeft een overdreven aandacht voor details en uniformiteit. Hij is 
de grote voorloper van utopische socialisten als Robert Owen en 
Charles Fourier' 2). Sir Thomas More (1478-1535) is de eerste die 
daadwerkelijk stelling neemt tegen het economische en politieke 
bestel van Engeland. Het is de invloedrijke Engelse geleerde John 
Locke (1632-1704) die de derde component van het technicisme 
namelijk het maatschappelijke verder uitwerkt en fundamentele 
motieven aandraagt. Zijn ideeen starten in 'de natuur', dat is 
zoveel als 'het ideale begin' of ook 'het normatieve begin' 3). 
Eens moet er toch een wereld, een tijd geweest zijn die gelukkig 
was. Locke meent dan ook, dat de mensen in die natuurstaat sociale 
wezens waren en in een toestand van volkomen gelijkheid 
verkeerden. Zo verdedigt hij de Glorious Revolution van 1688/1689 
niet vanwege de feitelijke schendingen van het politieke recht in 
Engeland door de Stuarts, maar vanwege de door hen geschonden 
natuurlijke machtsverhoudingen. In zijn vijf principes formuleert 
hij de politieke beginselen van het liberalisme dat uitgaat van 
vrijheden en rechten van ieder individu; samen met de rechten en 
plichten van de overheid opgenomen in de constitutie. Volgens hem 
moet de rede in alles onze gids en ons laatste oordeel zijn. 
Locke's opvattingen beinvloeden Montesquieu en Rousseau bijv., 
maar ook Thomas Jefferson de belangrijkste opsteller van de 
Amerikaanse grondwet. 

1) Prof.G.A.Bekaer~. On~werp voor een wereld zonder mensen?, naar 
een hogere technologie. 
2) Franziska Bollerey, Architecturkonzeption der utopischen 
Sozialisten. 
3) H.Veldman, De Reformatie 21 jan. 1989. 

'De natuur' wordt het 'normatieve begin' of ook 'het ideale begin' 
(versus zondeval). De rede wordt in alles onze gids en het laatste 
oordeel. 
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Claude Perrault 1613-1688 

De architect Claude Perrault (1613-1688) breekt volledig met het 
goddelijke model. Via de wetenschap toont hij aan dat het 
'historisme' en het 'hedonisme' ongefundeerde doktrines zijn. Hij 
kiest voor een meer rechtlijnige, realistische 
architectuurtheorie 1). De theorie grijpt aan bij de 
ontwerpbeslissing. De ontwerpbeslissingen vallen in twee 
kategorieen uiteen: beslissingen die verband houden met 
'Positieve' doelstellingen en beslissingen die afhankelijk ZlJn 
van 'Willekeurige' (eigenmachtige) doelstellingen. De beslissingen 
die verband houden met 'Positieve' doelstellingen kunnen het beste 
warden omschreven als beslissingen die verband houden met de 
wetten van bouwkonstructie en de techniek. 'Willekeurige' 
doelstellingen warden door maatschappelijke grootheden bepaald. Zo 
brengt Perrault naar voren dat, om door middel van architectuur 
sociale controle te kunnen uitoefenen, in het denken van de 
architect het doel van het esthetisch genot vervangen dient te 
warden door de werkelijke politieke en maatschappelijke functie 
ervan. 

1) A.Tzonis. Het vraagstuk van de autonomie in de archi~ectuur, 
Harvard Architectural Review nr.4,1984. 

Afrekening met het goddelijke model. 
De wetenschap krijgt het laatste woord. 
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Marc Antoine Laugier 1713-1769 

Marc Antoine Laugier (1713-1769) bouwt, evenals John Locke, zijn 
theorie, beschreven in o.a. 'Essai sur !'architecture', op de 
natuurstaat van de objecten. De kleine boerenhut, de samenvatting 
van de denkbeeldige 'primitieve' architectuur van het verleden, is 
het model waarop hij de hele grootsheid van de architectuur 
projecteert. Het hypotheties model is gekoncipieerd met de 
bedoeling nieuwe methodologieen in de rationalisering van de 
architectuur te rechtvaardigen. Omdat de abstracte 'hut' slechts 
uit wezenlijke delen en wezenlijke krachten bestond, versnelde de 
aanvaarding van dit model voor de nieuwe architectuur in hoge mate 
de ontwikkeling van een ander abstract schema, het konstruktieve 
diagram,waarin een gebouw werd voorgesteld als een diagram van 
krachten 1). Is de architectuur tot dat ogenblik steeds bijgesteld 
vanuit het wetenschappelijk kennen, nu wordt door het 
konstruktieve diagram de eerste konkrete stap op weg naar de 
verwetenschappelijking van de architectuur gezet. Een 
verwetenschappelijking die als intensievering van beheersbaarheid 
ook het maatschappelijke voor ogen heeft. Men hoopte namelijk door 
het konstruktieve diagram de nodige bouwkosten te minimaliseren en 
daardoor de hoeveelheid stoffelijke goederen voor de mensen te 
vergroten. 

Zo ontwikkelt 
waa:r:van Fichte, 
zeggen kan: I k 
zichzelf hebben 
2) . 

de mens zich tot de technische mens. De homo faber, 
Kants rebelse student, zegt: "Dat is ieder die 
ben mens. Zou hij niet een heilige eerbied voor 
en sidderen en beven voor zijn eigen majesteit?'' 

1) A.Tzonis, Towards a Non-oppressive Environment. 
2l Hans Sachsse, Anthropologie der Techniek. 

Fichte; "homo faber: Ik ben 
voor zichzelf hebben en 
majesteit?" 

visie met betrekking tot God 

mens. Zou hij niet een heilige eerbied 
sidderen en beven voor zijn eigen 

eerste fase tweede fase derde fase technicisme technicisme doe) 

technische component 

wetenschappelijke component 

maatschappelijke component 

21 

vrijheid 
bescherming 
voorspoed 
voldoening 



Claude Nicolaus Ledoux 1736-1806 
+ 
Etienne-Louis Boullee 1728-1799 

Het is de architect Claude Nicolaus Ledoux (1736-1806) die binnen 
het Acien Regime het maatschappelijke, de sociale utopie, zijn 
eerste vorm geeft in een zoutstad in Arc et Senans. Samen met de 
architect Etienne-Louis Boullee (1728-1799) kiest hij in het 
verlichtingsdebat voor de "architecture parlante". Ze willen met 
het volk van de revolutie de rede ervaren in illusionistische 
'tempels van de rede' (Jean Leering, College: Het landschap als 
onderwerp van kunst en beeldende vormgeving.). Naast de 
"architecture parlante" in het verlichtingsdebat is daar het 
betoog van de "architectuur van de rede". Het is een tweegesprek. 
Ten diepste is het tweegesprek alleenspraak, monoloog. Immers, het 
blijken twee verschillende pogingen om het absolute 'zijn' verder 
te zuiveren (W.L.Meyer, Kunst en revolutie). 
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J.N.L.Durand 1760-1834 

J.N.L.Durand (1760-1834), de eerste hoogleraar in de architectuur 
aan de Ecole Poly-technigue, draagt in zijn boek 'Precis de 
Lecons d'architecture' de "architectuur van de rede" uit. Durand 
aksepteert niet langer de noodzakelijkheid van de mythe als 
fundamenteel komplement van de logos in de architectoniese 
theorie, en oak de natuur als model voor de architectuur wijst hij 
af 1). In zijn boek wordt de gebouwde omgeving onderverdeeld in 
een aantal lagen, te weten; elementen, onderdelen van gebouwen en 
gebouwen. De elementen zijn geisoleerd uit de architectuur 
produktie tot op dat moment, met dien verstande dat na isolatie 
elk element een eenduidige betekenis heeft gekregen. Bij het 
ontwerpen van gebouwen dient men bij het samenstellen van 
elementen tot onderdelen van gebouwen te letten op economische, 
konstruktieve en functionele eisen. Het is het economische dat de 
vierde drager vormt van het technicisme. Via het in Laugier's tijd 
gepropageerde konstructieve diagram wordt het economische bij 
Durand een wezenlijk mechanisme waarmee architectuur kan warden 
beheerst. De hierarchische taxonomie van Durand, gebaseerd op 
belangrijkheid, geeft de mensen van de revolutie, nieuwe autonome 
mensen, een instrumentarium. Ze kunnen scheppers en uitvinders 
worden van hun eigen waarheid. 

1) Alberto Perez-Gomez, Archi~ecture and the crisis of modern 
science". 

De autonome mens. 
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, 
Auguste Comte 1798-1857 

De filosoof Auguste Comte (1798-1857) rekent met de vraag naar de 
oorsprong voor goed af. Ook de vraag naar de zin van alle dingen 
wordt naar de prullebak verwezen. Voor Comte, de vader van het 
positivisme, is slechts het onderzoek naar 
natuurwetenschappelijke samenhangen belangrijk. Maatschappelijke 
processen zijn volgens Comte net zo precies te formuleren en te 
beheersen als de fysica de processen van de levenloze materie 
berekent en technisch beheerst 1). Aan het positivisme verbindt 
Comte de begrippen ordening en vooruitgang en fundeert daarmee een 
filosofie die zich als bruikbaar aanbiedt, niet alleen om een 
ordening in de maatschappij tot stand te brengen en problemen op 
te lossen, maar ook om de mens tot een vooruitgangsgeloof te 
verleiden 2). Het goddelijke model staat buiten de discussie, het 
Christendom echter niet. Op zijn beheersingsweg wordt hij namelijk 
voordurend geconfronteerd met het Christendom. Het zijn volgens 
hem juist de christenen, met hun hoge waardering voor het 
individu, die de totale beheersing van de maatschappij tegen 
werken. Daarom zal volgens Comte de gereorganiseerde maatschappij 
een maatschappij zonder God moeten zijn. Het gevolg is dat hij een 
ontwerp maakt van een godsdienst voor het positieve tijdperk, een 
soort katholicisme zonder dogma's waarin God heeft plaats gemaakt 
voor de mensheid 3). 

1) grote wlnkler prlns encyclopedle. 
2) Jorg Aufenanger, fllosofle. 
3) E.Schuurman, Tussen technische overmach~ en menselijke onmacht. 

Comte ontwerpt een godsdienst voor het positieve tijdperk. 
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Victor Marie Hugo 1802-1885 

Midden in het verlichtingsdebat gaan er stemmen op om de 
architectuur dood te verklaren. De dichter en proza schrijver 
Victor Marie Hugo (1802-1885), de alles overheersende figuur uit 
de Franse letterkunde van de 19de eeuw, sluit zich daarbij aan 1). 
Dit doet hij als romancier in zijn tweede uitgave van zijn "Notre
Dame de Paris" (1832). Hierin konstateert hij de aktuele 
decadentie van de architectuur en kondigt de onvermijdelijke dood 
van deze koningskunst aan 2). Zo lijkt de boekdrukkunst 
onvermijdelijk de nekslag voor de architectuur te worden. Victor 
Hugo ontwikkelde zich van conservatief tot een steeds linkser 
figuur. Later nam hij zelfs enthousiast deel aan de revolutie van 
1848 en evolueerde daarna van mede- tot tegenstander van Napoleon. 
het stoffelijk overschot van de humanitair socialist Hugo werd 
bijgezet in het Pantheon 3). 

1) De grote oosthoek encyclopedie. 
2l G.Bekaert, Archltectuur zonder schaduw. 
3) Grote winkler prins. 
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Friedrich "Wilhelm" Nietzsche 

1844-1900 

Friedrich 'Wilhelm' Nietzsches (1844-1900) filosofie is die van 
een nieuwe taal, die het leven van de mens aan het zingen, spreken 
en dansen brengt. Als de mens zijn tot dan toe vervreemd leven 
achter zich laat, dan heeft hij de mogelijkheid een 'dansende ster 
voort te brengen', een nieuwe wereld in aanzijn te brengen. Hij 
wordt dan een andere, een nieuwe mens, een mens van de toekomst, 
die zijn begeerte leeft. De voorwaarde daarvoor is een radicale 
afwending van alle bestaande waarden, een omverwerping van 
traditionele en vastgeroeste vooroordelen. Daartoe behoort voor 
Nietzsche de verbrijzeling van het geloof aan de waarheid, de 
omverwerping van de moraal en de verwerping van elke godsdienst, 
vooral het christendom 1). De strijdkreet van de overtuigde 
bestrijder van het godsgeloof wordt; 'God is dood en wij hebben 
hem vermoord' 2). Ook de filosoof Nietzsche drukt zijn twijfel 
over architectuur uit. In zijn Menschliches, Alzumenschliches, een 
boek voor 'vrije geesten', gewijd aan Voltaire, stelt hij dat "de 
steen meer steen is als vroeger" en verder "een kunst die een 
metafysische betekenis veronderstelt is niet langer mogelijk" 3). 

1) Jorg Aufenanger, Fllosofle. 
2) J.Kamphuls, Nietzsche In Nederland. 
3) G.Bekaert, Archltectuur zonder schaduw. 

"God is dood en wij hebben hem vermoord" 
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Eugene-Emmanuel Viollet le Due 

1814-1879 

De architectuur van de verlichting, de 'architecture parlante' van 
Boullee en Ledoux en de 'architectuur van de rede' van Durand, zo 
weergaloos gestart bij de revolutie, verliest zijn kracht in de 
19de eeuw in het denken en ontwerpen in neostijlen. Tijdens deze 
stagnatie van het moderne project blijft de grondhouding, namelijk 
het technicisme, in de architectuur bestaan. Het is de architect 
Eugene-Emmanuel Viollet le Due (1814-1879) die dit expliciet 
uitdraagt in zijn architectuur theorie. Geen pessimisme zoals bij 
Victor Hugo maar een tomeloos optimisme over de mogelijkheden van 
zijn tijd beheersen hem. Een tijd die rijp is om een nieuw 
hoogtepunt in de architectuurgeschiedenis te bewerkstellingen. Hij 
ontwerpt een architectuur theorie naar de nieuwste technische 
(impliciet ook economische) en wetenschappelijke opvattingen van 
zijn tijd. Vanuit deze theorie gaat hij de architectuur als een 
noodzakelijk produkt van een maatschappelijk situatie afleiden 
volgens de eigen algemene wetmatigheden die het architectonisch 
product beheersen De ontwerpen moeten uitgaan van de 'echte' 
tijdgeest die er een is van een dynamische vooruitgang en een 
volstrekte rationaliteit. Tech zal deze architectuur beheerst door 
het technicisme geen saaie architectonische produkten opleveren 
omdat de theorie, dezelfde rationele en dus voor iedereen 
toegankelijke principes, uitgewerkt wordt vanuit wisselende 
maatschappelijke situaties. 
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De CIAM. 

Het is in het begin van de 20ste eeuw dat het moderne project weer 
wordt opgevat. Het hoogtepunt uit deze periode is ongetwijfeld de 
"Weissenhof Siedlung", een tentoonstel 1 ing waarop zich de 
internationale avant-garde presenteert. Het geheel wordt op 
initiatief van Mies van der Rohe georganiseerd in Stuttgart. Het 
is de moderne bouwproduktie die volledig in het licht komt te 
staan. Hoewel er al zicht is op herhaling en standaardisering 
verschijnt ieder model nog als een unicum. In 1928 wordt in La 
Sarraz de CIAM 1) gesticht. Hier neemt de internationale avant
garde gemeenschappelijk als uitgangspunt:"The idea of modern 
architecture included the link between the phenomenon of 
architecture and that of the general economic system" 2). Het is 
op dit punt dat naast het reeds werkzame konstructieve diagram een 
aanzet wordt gegeven tot de verwetenschappelijking van het 
bouwproces en de architectuur. De 'minimale woning' wordt 
gepresenteerd om de nieuwe levenswijze voor de massa bereikbaar te 
maken. Het is Le Corbusier die bijna direct het geloof in de 
zegenrijke toekomst van het machine tijdperk begint te verliezen 
3). Hij stelt tegenover de 'minimale woning' de 'maximale 
woning'. Kenneth Frampton komt naar aanleiding van een 
vergelijking tussen de pr1Jsvraag ontwerpen van het 
Volkenbondspaleis van Le Corbusier (1887-1965) en Hannes Meyer tot 
de conclusie dat de polarisatie binnen het zo juist weer opgevatte 
moderne project als gevolg heeft dat er een barst ontstaat in de 
moderne beweging. Het schisma voltrekt zich tussen het humanisme, 
met als sleutel begrippen universaliteit en waardigheid, en het 
utilitarisme. Le Corbusier zoekt naar een verzoening van de 
ingenieursesthetiek met haar tegenpolen. Hij ontwikkelt een 
interesse in de richting van het menselijk lichaam, de natuur, 
past in zijn gebouwen traditionele materialen toe en zoekt naar de 
monumentale vorm en de symbolische dimensie. Hannes Meyer 
daarentegen idealiseerd de verschijningsvorm van het nuttige 4). 
De grote woonellende is de oorzaak dat er een efficiente bouwwijze 
moet warden ontwikkeld om de nieuwe levenswijze voor de massa 
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beschikbaar te maken. Als de oplossing wordt standaardisering 
aangeprezen. Het zal duidelijk zijn dat in het beheersingsproces 
de economische component gaat overheersen. Het is het 
functionalisme, het credo van het moderne bouwen, dat de 
dominantie van de economische component, het commerciele systeem, 
moet gaan legitimeren. Al snel wordt duidelijk dat een 
verwetenschappelijking van het bouwproces en de architectuur 
politieke controle mogelijk maakt. De overheid neemt het 
initiatief van de avant-garde over. De idealen van het moderne 
project; bevrijding van de klassenmaatschappij, de mogelijkheid 
voor elk individu om deelgenoot te warden van het 'total life' 5), 
realisatie van een gezonde en sociaal verantwoorde woonsituatie, 
ect. worden in politieke programma's verwerkt. Het ideaal van de 
gelijkheid wordt via normalisering en subsidiering in het beleid 
ingepast. Het feit dat de bouw als conjunctuur 
beheersingsmechanisme voor de politiek uiterst interessant is, is 
vaak aanleiding om hem als sluitpost in de begroting op te voeren. 
Zo wordt het moderne project, eens ingezet als sociale utopie, een 
regulerend instrument voor de heersende klasse. De bewoner 'wordt 
gewoond door middel van een subsidie stelsel. Het zijn de 
theoretici en historici die het moderne project blijven 
voorstellen als de haast noodzakelijke opgave van hun tijd. De 
belangrijkste vormgevers van de mythe van het moderne project, 
Nikolaus Pevsner en Siegfried Giedion, publiceren hun grote werken 
respectievelijk in 1936 en 1941. Het is Siegfried Giedion die de 
mythe.weet samen te vatten in het ruimte-tijd concept. Vormgeven 
aan ruimte-tijd betekent voor hem de kloof tussen denken en 
voelen herstellen die door de industrialisatie in de negatieve 
eeuw is ontstaan 6). 

11 Congres Internationaux d'Architecture Moderne. 
2,3> H.van DIJk, De verpersoonlljklng van moderne dilemma's, 
archis 12/87. 
4) K.Frampton. The humanist v. the utilitarian ideal. 1967. 
5> ~r.Bakcma 

6) H.Heynen, Siegfried Giedion, De canonisering van de modern~ 
arch:tectuur. 
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N.J. HaElraken 

Het is N.J. Habraken die in de zestiger jaren het einde van de 
massawoningbouw proclameert in zijn boek 'De dragers en de 
mensen'. Hij neemt Stelling tegen de universaliteit, een component 
van het humanisme, die zijns inziens van een beheersingsmechanisme 
een onderdrukkingsmechanisme is geworden. Hij haalt in zijn boek 
een revolutionair orgaan aan die universaliteit kenschetst 
als: 'een uniform, een vreten en een hok'. Een vertolker van deze 
vorm van universaliteit is de architect Jacob Bakema (1914-1981). 
Hij beschrijft onze maatschappij als een organisatie die steeds 
aangepast wordt aan de altijd veranderende universele 
omstandigheden. Hoe meer ieder individu zich kan aanpassen, des 
te meer zal het zich vrij voelen. Hoe meer ieder individu zich van 
ZlJn aanpassingsproces bewust kan zijn, des te meer is sprake van 
democratie. Het is mogelijk dat bepaalde personen of groepen van 
personen hun individuele deelname aan het aanpassingsproces 
staken. In dat geval krijgen we minder met democratie te maken en 
meer met totalitaire maatschappij systemen 1). Het is N.J. 
Habraken die via medezeggenschap het bevoogdend karakter waarin 
het moderne project dreigt vast te lopen te lijf wil gaan. 
De Stichting Architecten Research (SAR) ontwikkelt op basis van 
zijn boek een drager, zowel op woning als op stedelijk nivo, die 
naar gelang de wensen van een individu kan worden ingevuld in 
overleg met de overheid. In een pleidooi voor het allerdaagse 
rekent Habraken ook af met de architect-kunstenaar, het genie. Zo 
wordt het laatste onbeheersbare bolwerk opnieuw uit de weg 
geruimd (reeds eerder gebeurd door Durand). Wonen is immers te 
gewoon om Kunst te worden genoemd. Het is A. Tzonis die stelt dat 
de aanzet tot vergaande rationalisering door Habraken eerder 
verdere bevoogding dan een bevrijding van de bewoners veroorzaakt 
heeft. Zo raakte het moderne project verder in het slop. 

1) J.B.Bakema, Beeldend functionalisme in dienst van de vrijheid, 
Wonen-TA/BK 1/81. 
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Aldo van Eyck 

Een bijstelling van geheel andere aard is het moderne project in 
de geest van Team X en Forum. Het is met name Aldo van Eyck die 
aandacht vraagt voor de maatschappelijke kant van het bouwen. Het 
ruimte-tijd beginsel wordt veranderd in plaats-gebeuren. Zo 
probeert hij aan de consequentie van het geloof in 
rationalisering en objectieve wetenschap namelijk de eindeloze 
stad te ontkomen door de realiteit van de 'plek' aan de orde te 
stellen. Het zijn deze 'plekken' waaraan de stad zijn identiteit 
ontleent. Ook introduceert hij allerlei 'natuurlijke' waarden als 
spontaniteit en naiviteit en een nostalgisch verlangen naar 
elementaire bouwvormen in zogenaamd primitieve beschavingen. Het 
zijn deze 'natuurlijke' waarden die de drager moeten gaan vormen 
van een humane architectuur. Het is ook Van Eyck die de 
historische reductie van het Moderne bouwen aanvalt. Zijn gebouwen 
ZlJn een aanzet tot een nieuwe aanpak van het moderne projekt. 
Het is echter de dominerende sociale beweging en het geed bedoeld 
politiek amateurisme dat voor reproduktie en massaficatie zorgt. 
Schier eindeloos wordt alles herhaald. De stijl die ontstaat wordt 
wel de Nieuwe Kneuterigheid genoemd. De subtiele bijsturing van 
Van Eyck heeft door een samenloop van omstandigheden een 
fragmentatie ven het totaalbeeld van de stad tot gevolg. Verder 
dreigt de architectuur en stedebouw te worden overwoekerd door 
sociale wetenschappen. Zo loopt ook deze veel belovende aanzet tot 
voortzetting van het moderne project vast. 
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De post-moderne beweging. 

Op de Venetiaanse Biennale 'La presenza del passato', zomer 1980, 
wordt het duidelijk dat er sprake is van een nieuwe beweging met 
een groot draagvlak. Een beweging die zich verzet tegen het a
historisch karakter van de moderne beweging. Giedion beschreef het 
a-historisch karakter eens als volgt; De hedendaagse bouwkunst 
meet de moeilijkste weg kiezen. Net als de schilderkunst en de 
beeldhouwkunst moet ze van voren af aan beginnen en de meest 
primitieve zaken opnieuw ontdekken, alsof niets eerder gedaan zou 
zijn'. Tegen dat streven loopt de post-moderne beweging te hoop. 
Het resultaat van het a-historicisme van de moderne beweging is 
dat veel mensen voelen dat hun leven zonder betekenis is, ZlJ 

worden 'vervreemd' 1). Zo is bij de post-moderne beweging het 
besef ontstaan dat het doel van de moderne beweging moet worden 
uitgebreid met datgene wat werd uitgesloten door het a
historische, namelijk het onbewuste zoals de herinnering. Het ene 
uiterste van de post-moderne beweging zou samengevat kunnen worden 
in het werk van Robert Venturi. Venturi die een uitgesproken 
voorkeur heeft voor hybride, dualistische, conventionele vormen. 
Het andere uiterste zou kunnen worden samengevat in het werk van 
Aldo Rossi. Rossi die het stadsbeeld ontleed tot typische 
basiselementen die vervolgens gebruikt kunnen worden om er simpele 
en 'pure'gebouwen mee te construeren 2). 'Pluralistische 
complexiteit' van Venturi tot en met 'rationalistiche typologie' 
van Rossi. Zo wordt de post-moderne en rationalistische beweging 
door pluriformiteit gekenmerkt. Een pluriformiteit die verband 
houdt met het feit dat iedere architect zich afzonderlijk wil 
verantwoorden voor de wijze waarop hij de aanwezigheid van het 
verleden aan de orde stelt. In zekere zin moet dit laatste gezien 
worden als een gevolg van een zich afwenden van de kollektieve 
afspraken van de CIAM. Het is Charles Jencks, de theoreticus van 
de post-moderne beweging, die de architectuur produktie van deze 
beweging, het 'radicaal eclecticisme', met veel spektakel bij 
elkaar veegt. Elke nieuwe afwijking wordt een 'isme' en wordt 
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ingepast in de beweging. Naast de post-moderne beweging is er een 
enorme produktie ontstaan aan 'architectuurkritiek'. Zoveel dat de 
architect immuniteit aangrijpt als nieuw excuus. Volgens Kenneth 
Frampton is het geworden tot een wervelwind, een delirium dat je 
uiteindelijk kunt negeren 3). Natuurlijk heeft de naar rendement 
zoekende projekt ontwikkelaar het post-modernisme ondekt. Hij gaat 
zijn produkt ermee in de markt prijzen. Het is Rem Koolhaas die de 
projekt ontwikkelaars als een onontkoombaar onderdeel van de 
realiteit serieus neemt. Je moet deze onbeheersbare krachten als 
een surfer virtuoos bevaren zo stelt hij. Helmut Jahn plaatst 
deze mensen zelfs op een voetstuk en noemt ze de Medici van deze 
eeuw. Het is de vraag of het niet juist de project ontwikkelaars 
zijn die de realisatie van het moderns project tegenhouden. De 
kritiek op de post-moderne beweging neemt toe. Prof .A.Tzonis 
veroordeelt de beweging tot narcistisch hedonisme. Anderen hebben 
de beweging reeds veroordeeld tot intellectueel elitisme. De 
beweging bestaat nog steeds al heeft het al veel aan zijn 
intensiteit verloren. 

1,2) Christian Norberg-Schulz. 
3) c.Boekraad, H.van DiJk, Autonomie en autarkle, archla 6\88. 
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Het deconstructivisme. 

Met de tentoonstelling over deconstructivisme in de architectuur 
in het New Yorkse Museum of Modern Art in juli en augustus 1988 is 
het deconstructivisme definitief een nieuwe stroming in de 
architectuur en een rnodewoord op de lippen van iedere kunstminnaar 
geworden 1). Het zet zich net als het post-modernisme af tegen het 
kollectieve van de moderne beweging. In het homogene warden 
diskontinuiteiten onderkend. De beweging heeft haar succes te 
danken aan een hernieuwd doordenken en omvormen van de beeldtaal 
van het Russische constructivisrne. Het gaat er bij hen om de 
afwezigheid aan de orde te stellen om daardoor ruimte te maken 
voor verbeelding, poezie en de literatuur. Hun werkwijze komt er 
op neer een bepaald machtsveld in crisis te brengen, het te 
fragmenteren te hergroeperen op zo•n wijze dat geen eenheid of 
hierarchische structuur ontstaat maar een arbitraire configuratie 
op basis van gelijkwaardigheid. Het ZlJn de a.a. architecten 
Bernard Tschumi en Peter Eisenman die deze werkwijze hanteren. Het 
meest in het oog springende voorbeeld is de realisatie van 
Tschumi's Pare de la Villette 2). Het is een op eenstapeling van 
fragmenten, organisatie circuits op nivo's die niets met elkaar te 
maken hebben, die niet verwijzen naar een verloren totaliteit en 
geen synthese tussen de verschillende fragmenten voorstelt 3). Zo 
lijkt onverwacht de rol van het technicisme in de architectuur 
uitgespeeld. De pogingen om de Schepping tot in zijn kleinste 
deta.ils te beheersen ZlJn doorbroken. Al deze pogingen zullen 
immers mislukken. De architectuur wordt autonoom. Ongrijpbaar. Het 
wordt in de zin van het deconstructivisme een 'aforisme' 4). Een 
'aforisme' dat ruimte gaat maken voor de taal waarin de 
afwezigheid tot uitdrukking komt. Zo zou de architectuur steeds 
opnieuw als een unleesbaar beeld moeten verschijnen. Het 
nihilisme, maar de redding van de architectuur als discipline. 
Hetgene wat Bernard Tschumi en Peter Eisenman vertegenwoordigen is 
de filosofisch georienteerde opvatting van het deconstructivisme. 
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Er is ook een louter kunsthistorische benadering die alleen het 
Russische constructivisme doordenkt en omvormt. Deze beweging 
loopt het gevaar tendensen in de hand te werken die het 
deconstructivisme alleen maar een nieuwe en gemakkelijke beeldtaal 
willen maken. De beweging is overigens nog te jong om de 
resultaten op zijn waarde te schatten. 

1) ?.Johnson en M.Wigley, Deconstructivist Architecture, New York 
1988. 
2) H.van DIJk, 'With a little help of my friends', 9/88 archis. 
3,4) E.Bolle, De filosof!sche wortels van het deconstructlvlsme, 
de ARCHITECT aprll 1989. 
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De fatale dialectiek. 

In het voorgaande is geprobeerd om via korte profielschetsen een 
persoon, een stroming als een fragment te plaatsen op een lijn die 
als doel heeft het steeds verder om zich heen grijpende 
technicisme uitmondend in het moderne project in beeld te brengen. 
Ook is door de geschiedenis beschrijving heen de plaats die God 
wordt toegedacht door de mensen aan de orde gesteld. Orndat er in 
het voorgaande specifiek aandacht is gegeven aan de relatie 
'technicisme-het moderne project' is het in de laatste jaren zo 
snel om zich heen grijpende technicisme buiten de architectuur en 
het gevolg ervan buiten beeld gebleven. E.Schuurrnan schetst in 
zijn boek "Tussen technische overmacht en menselijke onmacht" deze 
ontwikkeling. Een belangrijke ontwikkeling van het technicisme is 
het moment waarop mensen, b.v. de Club van Rome, aan het begrip 
'vooruitgang' een nieuw begrip koppelen namelijk het begrip 
•overleven'. Dit begrip is ontstaan in de zeventiger jaren na een 
nauwkeurige observatie van de impact van nieuwe technologieen en 
strategieen op de schepping. Dreiging van overbevolking, 
milieuvervuiling, werkloosheid het op raken van de natuurlijke 
rijkdommen, het in gevaar komen van de veiligheid, het zijn 
allemaal zaken die een andere visie op het begrip vooruitgang 
hebben doen ontstaan. De Club van Rome maakte de problematiek 
wereldkundig 1). Het is de systeemdenker Russell Ackoff die de 
positivistische wetenschap tot dan toe de schuld geeft van de 
problemen. Ze hield zich bezig met een deel van de wetenschap en 
haar methode was analytisch. Als beheersingsinstrument 
veroorzaakte zij dan ook reductie en verbrokkeling. Het 
systeemdenken daarentegen geeft aandacht aan heel de 
werkelijkheid: de wereld is het grootste alles omvattende systeem; 
haar methode is synthetisch en gericht op expansie; de orientatie 
op de doelgerichtheid brengt een 'organistisch' wereldbeeld voort, 
waarin zelfhandhaving, harmonie en integratie alle aandacht 
krijgen 2). Het is volgens Schuurman een misvatting om over een 
nieuw organistisch wereldbeeld te spreken. Daarvoor zijn de 
verschillen tussen het aristotelische en middeleeuwse denken en 
het systeemdenken te groat. Het aristotelische en middeleeuwse is 
helemaal gericht op gegeven levende gehelen terwijl het moderne 
denken is georienteerd op de moderne technische wetenschap en op 
vooruit geschoven fronten van de rnoderne techniek. De kwestie waar 
het om draait is of de systeemfilosofie het probleem van het 
overleven oplost en zich in dienst kan gaan stellen van de 
vooruitgang. Theoretisch gezien zou dit moeten gaan. Bij vertaling 
van de systeemfilosofie naar de praxis blijken problemen op te 
duiken. Zeals het vroeger natuurwetenschappelijk denken zijn 
vervulling en bekroning, in termen van beheersing, vond in de 
technische prakrijk, zo moet ook het systeemdenken zijn voltooiing 
vinden in de vernieuwde technische praktijk. Juist op het punt 
waar de systeemtheorie overgaat in de technische beheersing van 
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het betreffende systeern blijkt er keer op keer reductie plaats te 
vinden. De pretentie van de systeemdenkers als oplossers van 
dreigende problemen wordt steeds ongeloofwaardiger naarmate die 
problemen het karakter van dreigende catastrofes gaan aannernen. De 
door Ervin Laszlo bepleitte internationale mobilisatie m.b.t. het 
oplossen van deze problematiek, 'de revolutie van wereldwijde 
solidariteit', heeft wat het milieu betreft recent zijn aanzet 
gekregen in het Verdrag van Den Haag. Naarmate de tijd verstrijkt 
blijkt dat de aandacht voor het thema 'de vooruitgang' verschuift 
naar het thema 'overleven'. Het feit dat we steeds meer 
geconfronteerd warden met 'de grenzen' van de schepping b.v. wat 
betreft de energie voorraad en de grondstoffen voorraad 
beschrijft E.Schuurman als de dialectiek van het technicisme. Ook 
de blijvende schade aan het milieu zoals het uitsterven van dieren 
en planten, bodemvervuiling, gat in de ozonlaag ect. valt onder 
dit mechanisme. Omdat bij de geschiedenis beschrijving in termen 
van het technicisme duidelijk is geworden dat in elke fase van het 
technicisme dialectische mornenten optreden, ornschrijf ik de 
dialectiek in de laatste fase van het technicisme als een 'fatale 
dialect iek.'. 

1) Ervin Laszlo e.a., Model voor de mensheid. 
2) E.Schuurman, Tussen •echnische overmach• en menselijke onmach~. 

Het is Christopher Alexander die een wetenschappelijke basis voor 
de architectuur ontwerpt met als drager het systeerndenken. Uit 
onvrede over het functioneren van de kunstmatige steden in 
vergelijking met de natuurlijke 1), die zeals hij zegt "het patina 
van ens leven hebben", gaat Alexander in zijn artikel 'A city is 
not a tree' op zoek naar het abstracte ordenend principe, dat de 
oude steden plachten te hebben. Tijdens een bezoekje aan een 
terras in Berkely ontdekt hij dat heel de stad is opgebouwd uit 
systemen. Niet de positivistische wetenschap rnaar het 
systeemdenken gaat hij gebruiken om de gebouwde orngeving te 
beschrijven. Tegenover de boomstructuur, de structuur van de 
volgens CIAM-gedachte gebouwde steden, introduceert hij nu een 
halfrooster. Het verschil zi.t in de overlapping, rnaar ook 
belangrijk is dat het halfrooster potentieel veel ingewikkelder 
is. Een boom gebaseerd op 20 elementen heeft hoogstens 19 
verzamelingen, terwijl een halfrooster meer dan een rniljoen 
subverzamelingen kan bevatten. Binnen de boomstructuur kan geen 
enkel stuk van een eenheid verband houden met een andere eenheid, 
behalve door middel van de eenheid als geheel. Ondanks zijn 
ingenieus beheersingsmodel komt Alexander tot de conclusie, dat de 
natuurlijke stad zo 'vol' is, dat dit fenomeen nauwelijks is te 
vatten. Veelzeggend is dat hij het onverwachte, de verandering, de 
tijd, de geschiedenis en daarmee het in vrijheid handelen van 
mensen buiten zijn schema heeft gelaten. Christopher Alexander is 
vrijwel de enige die de meer 'beeldende' benadering van 
architectuur en stedebouw van een wetenschappelijke basis heeft 
voorzien 2). 
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Diametraal tegenover Yona Friedman, die de verabsolutering van de 
mogelijkheden van de techniek predikte, staan groepen als 
Archizoom, Superstudio en Archigram 3). In het begin van de jaren 
zeventig trokken ze het nihilisme van de consumentenmaatschappij 
zo ver door dat ze zowaar poetisch werden 4). Poezie als 
ondermijnende activiteit. De ideale bouwvorm en de drang tot 
gelijkvormigheid werden tot hun absurd uiterste gedreven. 
Onderwerpen als het nomaden-bestaan, de informatie en 
communicatie, de wegwerpcultuur werden enkelvoudig verwoord in 
ontwerpen als 'walking-city, 'plug-in-city' e.d. Waren deze 
voorstellingen eerst nog vrolijk en speels, later zijn de 
stedebouwkundige voorstellen gereduceerd tot dwingende strukturen, 
waarvan met name de '2000 ton city' van Superstudio niet onvermeld 
mag blijven, waar afwijkend gedrag van het individu resoluut 
gestraft wordt met het laten vallen van een blok van 2000 ton. Na 
eerst een geweldig effect te hebben gehad verminderde hun invloed 
sterk. 

Het werk van de groep Haus Rucker-Co blijft in tegenstelling tot 
b.v. het werk van Archigram niet bij tekenen. In akties en 
installaties worden onderdelen van ontwerpen getest. Zo ontstonden 
de 'Ballon voor Twee', het 'Gele Hart', de 'Mindexpanders' en de 
'Oase 7'. Ook het werk van Haus Rucker-Co werd eerst gekenmerkt 
door optimisms en het geloof in de techniek. Later komt hieraan 
een eind. Net zoals bij de Italiaanse groepen Superstudio en 
Archizoom verliep de overgang tussen positief utopische en 
cynische constateringen bijna ongemerkt. Het is in 1971 dat met de 
tentoonstelling 'Cover', opgebouwd met dezelfde technische 
middelen, plotseling een ironisch-cynisch commentaar op de 
mogelijkheden om te overleven in een verontreinigde wereld wordt 
gegeven 5). In 1973 worden in een koepelvormige zaal van de 
'kunsthalle' in Hamburg twee grote longen uit plasticfolie 
opgesteld. Deze ademen lucht in via een glazen bak met groene 
planten en, gezuiverd en voorzien van kunstmatige geurstoffen, 
weer uit via een slangenstelsel dat uiteindelijk uitmondt in een 
paal met vier helmen waarin het publiek de behandelde lucht kan 
consumeren. Hier wordt op een wat lichtvoetiger manier dan in 
'Cover' de milieuproblematiek becommentarieerd. Beide 
tentoonstellingen moeten gezien worden als een oproep tot een 
mentaliteitsverandering. De laatste jaren ontwerpt en realiseer1t 
Haus Rucker-Co steeds meer gebouwen in een traditionele 
opdrachtsituatie. Het zijn geen gebouwen die nog oproepen tot een 
mentaliteitsverandering. Geen manifesten. Het zijn gebouwen die 
door hun begrenzing in levensduur en hun mogelijkheden tot 
veranderen eerder conceptuele kwaliteiten bezitten. 
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Tenslotte nog aandacht voor de 'tegencultuur'. De belangrijkste 
vertegenwoordigers daarvan zijn de denkers Roszak en Reich 6). De 
aanhangers van deze beweging hebben ernstige bezwaren tegen de 
overheersende positie van de wetenschap en de techniek. Ze pleiten 
voor een terugkeer tot en een vernieuwing van het authentieke 
denken. In tegenstelling tot de revolutionairen, die een 
maatschappelijke revolutie willen, staan zij een geestelijke 
revolutie voor, een inwendige revolutie van het bewustzijn 7). Dat 
betekent dat zij de wetenschap als zodanig aanvechten. De 
structuur van de wetenschap en de vreemde loop die de wetenschap 
en techniek binnen de westerse cultuur genomen hebben, willen zij 
kritisch onderzoeken en herzien 8). Volgens hen heeft de 
wetenschap ons bewustzijn verengt tot een objectief bewustzijn. 
Het resultaat is de 'enkelvoudige visie'. Met deze visie wordt 
alles tot de kategorieen van de wiskunde en de fysica herleid, met 
de pretentie dat daarmee de echte werkelijkheid in zicht komt en 
gemanipuleerd kan warden. Roszak aarzelt niet dit de religie van 
de wetenschap te noemen 9). De aanhangers van de 'tegencultuur' 
willen een reddende terugkeer naar de diepte, naar de mythische en 
visionaire bronnen van echte cultuur. Het gaat hen niet om veel 
weten maar om diep kennen. De gerealiseerde 'tegencultuur' wordt 
gekenmerkt door een kleine menselijke schaal, eenvoud en 
zuinigheid, veelzinnige vreugdevolle arbeid, milieu 
vriendelijkheid e.d. Ten diepste hebben ze aan de culturele 
ontwikkeling geen boodschap en kiezen voor het parasiteren op de 
bestaande cultuur. Peter schmid draagt de visie van de 
tegencultuur in de bouwwereld uit 10) 'Teamwork' en het 'diep 
kennen'zijn de belangrijkste items van zijn biologische 
architectuur. 

11 Christopher Alexander; natuurlijke steden zijn min of meer 
spontaan ontstaan en gedurende jaren gegroeid. Kunstmatige steden, 
zijn bewust in z•n geheel ontworpen en gecreeerde steden. 
21 Zie de voorstellen van J.B.Bakema voor Pendrecht en 
Kennemer land. 
3) Heinrich Klotz, Vision der Moderne. 
4' Charles Jencks, Jrrationeel rationalisme-'the rats' s!nds 1960, 
WONEN-TA/BK 12-79. 
51 Studium Generale, Haus Rucker-Co, projekten 1967-1985. 
6) Th.Roszak, The making of a counter-culture,1969. C.A.Reich. 
The greening of America,1970. 
71 E.Schuurman, Techniek, Middel of moloch?,1980. 
Sl Th.Roszak, Where the Wasteland ends, 1972. 
9) Th.Roszak, The Monster and the Titan, p.22. 
10) P.Schmid, Bio-logische Architektur en diktaat milieu
intergratie. P.Schmld is hoogleraar afbouwtechniek aan de TUE. 
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Kritisch regionalisme versus technicisme. 

De confrontatie van het kritisch regionalisme met het technicisme 
wordt ingezet met de plaatsbepaling van het technicisme binnen het 
denken van Habermas, de belangrijkste drager van het kritisch 
regionalisme 1). Daarna zal kort aandacht worden besteed aan het 
technicisme in het overige dee! van het 'architectuurdebat'. 

In het begin van dit opstel zagen we al dat in de zogenaamde 
'Kritische Theorie' van Habermas wordt uitgegaan van een nauwe 
relatie tussen de theorie en de maatschappelijke werkelijkheid. 
Deze these is het uitgangspunt van de filosofen en wetenschappers 
van de 'Frankfurter Schule'. Habermas is iemand van de tweede 
generatie. Hij heeft kritiek op zijn voorgangers Horkheimer en 
Adorno. De kern van hun betoog is neergelegd in hun boek 
'Dialectiek der Aufklarung' 2). Hierin schetsen ze het 
onvermijdelijke verval van de beschaving in de barbarij, die 
begint met de allereerste keer dat de mens bewust een vuistbijl 
gebruikt om een prooi te doden. De westerse beschaving is 
doortrokken van macht en onderdrukking van de natuur, een 
onderdrukking die van de kant van de onderdrukkers vereist dat 
ook zij zich disciplineren en onderdrukken. Alleen het liberalisme 
kan gezien worden als een tussenstadium van relatieve vrijheid, 
omdat daarin het individu zich vrij op de arbeidsmarkt kon 
verkopen. Maar in het midden van de twintigste eeuw rukken de 
grootschalige apparaten van natuurbeheersing onweerstaanbaar op en 
maken de individuen via massacultuur en massameetings direct van 
zich afhankelijk. Vooruitgang van techniek is niets anders dan 
verval van beschaving 2a). De tot mythe geworden Verlichting is zo 
machtig en alomvattend, dat aan haar macht nauwelijks meer valt te 
ontkomen. De moderne samenleving is zo rationeel en planmatig, dat 
ieder aanknopingspunt voor een kritisch, tegen het bestaande 
onrecht gericht verzet ontbreekt. Voor zover het boek alternatieve 
wegen wijst, blijft het bij vage aanduidingen van een ander soort 
denken, een andere vorm van rationaliteit, die alleen maar in 
negatieve termen kan warden omschreven. Het boek geeft in het 
verlengde daarvan ook blijk van een diepe afschuw voor het bieden 
van uitgewerkte plannen, blauwdrukken voor de toekomst. Wie zich 
aan iets dergelijks .waagt, bevestigt daarmee min of meer wat 
Adorno en Horkheimer bestrijden: de mythe van de totale 
beheersing, de culminatie van het technicisme. Jurgen Habermas 
heeft kritiek op het 'aporetisch' karakter van het boek. Met 
'aporetisch' wordt bedoeld, dat de auteurs niet in staat zijn 
oplossingen voor geconstateerde problemen naar voren te brengen, 
die niet in strijd zijn met hun eigen kritiek. De centrale aporie 
van de 'Dialectiek der Aufklarung' zou men, met de auteurs, als 
volgt kunnen typeren: enerzijds is de rationaliteit van de 
Verlichting zelfvernietigend, maar anderzijds kan de vrijheid in 
de maatschappij niet los gedacht warden van het 
'Verlichtingsdenken' 3). Maar volgens Habermas meet de aporie 
worden doorbroken om ruimte te maken voor een kritische 
maatschappJjtheorie. En deze kritische theorie moet normatieve 
orientatie-kaders bieden voor het maatschappelijke handelen. Zoals 
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we in het begin van het opstel hebben gezien zijn we volgens 
Habermas voor het normatieve aangewezen op de rede. Via zijn 
theorie van de 'communicatieve competentie' komt hij tot een 
oplossing. Habermas visie op het 'moderne project' maakt ons 
duidelijk hoe deze theorie is ontstaan. Het moderne project is een 
geliefd onderwerp van Habermas om uit te leggen -op wefk.e w-ifze hij 
de oorspronkelijke emancipatorische inzet van de Verlichting denkt 
voort te zetten. Het is de uitdaging voor onze tijd om dit project 
tot een goed einde te brengen. Met de Verlichting ZlJn 
traditionele wereldbeelden hun vanzelfsprekendheid kwijt geraakt. 
Daarom kan de mens na de Verlichting niet langer meer afgaan op 
normen en waarheden die overgeleverd zijn of geopenbaard in een 
gezaghebbend, godsdienstig geschrift. Het redelijke argument uit 
de rationale discussie wordt norm bepalend. De rede, die zich in 
het moderne westen heeft gedifferentieerd in verschillende 
geldigheidsbereiken: waarheid, normativiteit en waarachtigheid 4). 
De problemen in het moderne project zijn ontstaan door de 
toenemende instrumentalisering van de rede. De rationaliteit 
heeft in het westen een steeds meer technische, 
natuurwetenschappelijke gestalte aangenomen. Habermas stelt dat 
door het beheersingskarakter van de instrumentale rationaliteit de 
rede steeds meer vervreemdt van haar emancipatorische oorsprong en 
dat maakt het samengaan van rationaliteit en macht, zeals 
Horkheimer en Adorno die constateren, ook zeer begrijpelijk. 
Volgens Schuurman heeft de instrumentale rationaliteit zich vanaf 
de oorsprong ontwikkeld. In de cultuur ontwikkeling van het Westen 
heeft ze een enorme verbreding ondergaan. Denkend in deze lijn is 
in het voorgaande de conclusie getrokken dat tijdens de 
Verlichting het doel van het technicisme een emancipatorisch 
karakter heeft gekregen. Een emancipatorisch karakter met o.a. een 
verdere verabsolutering van het zijn. Het is volgens Schuurman de 
normativiteit die gebaseerd is op de rede die verantwoordelijk is 
voor 'fatale' dialectiek van het technicisme. Schuurman pleit voor 
'verantwoordelijkheid', gebaseerd op de Openbaring, als mechanisme 
om het technicisme te beteugelen. Jurgen Habermas probeert aan het 
alomvattende karakter van de instrumentele rede te ontkomen door 
de eerder genoemde theorie van de 'communicatieve competentie' te 
ontwikkelen. Hierin wordt naast de instrumentele rede een 
communicatieve rede gedacht. De communicatieve rede is de 
rationaliteit die inherent is aan de menselijke interactie, het 
communicatieve handelen. De rationaliteit van dit type handelen 
ligt niet in de effectiviteit van de beheersing van de objectieve 
werkelijkheid, maar in de geweldloze wijze, waarop consensus is of 
wordt nagestreefd. Zo probeert Habermas de 'aporie' uit qe 
'Dialektik der Aufklarung' te ontmantelen, m.a.w. nieuwe wegen te 
zoeken om het moderne project voort te zetten. Deze nieuwe wegen 
kunnen worden gevolgd door zich volledig aan de rede te 
onderwerpen. Wat zich niet aan deze, door Habermas als geweldloos 
veronderstelde, macht van de rede onderwerpt, wat zich niet kan 
rechtvaardigen in. de discussie opgevat als vrije en ongehinderde 
argumentatie, heeft z1Jn bestaansrecht eigenlijk verloren. De 
vraag is, hoe geweldadig is de geweldloze macht van de rede 5)? 
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In het voorgaande is al een korte profielschets gegeven van het 
postmodernisme. We benaderen nu het post-modernisme meer vanuit de 
filosofie en proberen haar plaats in het huidige 
'architectuurdebat' aan te geven. In tegenstelling tot Habermas 
die naast de instrumentele rede een communicatieve rede ontwerpt, 
geven de post-modernen de rede op en nemen hun toevlucht tot 
irrationele vormen van filosofie (esthetica). De post-modernen 
baseren een groot deel hun betoog op het werk van de filosoof 
Nietzsche. Nietzsche zoekt inspiratie in geniale persoonlijkheden, 
kunstenaars, die waarden scheppen en perspectieven openen, waarin 
de wil zichzelf wil en bevestigt 7). Maar, wanneer nu de post
moderne denkers\ gebaseerd op Nietzsche, afscheidt nemen van de 
mogelijkheid om waarheid en normen rationeel te funderen, openen 
zij dan niet de weg naar een WlJZe van denken die geen verweer 
heeft tegen conservatieve denkwijzen of irrationele ideologieen, 
zoals die van bijvoorbeeld het Nazisme? Een tweede vraag die 
gesteld kan warden is de vraag wat de consequenties zijn van het 
betoog van de post-modernist Jean-Francois Lyotard 8). Deze 
filosoof relativeert de idealen van de Verlichting, zeg maar de 
emancipatorische doelstellingen. Alleen de uitgangspunten houdt 
hij vast. De vrijheid van de mens, bijvoorbeeld, is geen 
bereikbaar ideaal meer. Deze twee vragen vormen de kern van het 
post-modernisme-debat. De beteugeling van het technicisme zal 
afhangen van de basis waarop waarden en normen warden ontwikkelt. 

De filosoof van het deconstructivisme is Jacques Derrida. Kan het 
post-modernisme van Charles Jencks, een doelgericht eclecticisme, 
nog warden omschreven als een sociaal humanistisch pleidooi, in 
het deconstructivisme streeft men naar het absolute nihilisme. De 
kritiek van Derrida richt zich op de pretentie van de westerse 
filosofie om door middel van een strikt wetenschappelijke vraag, 
te kunnen vaststellen hoe de werkelijkheid in elkaar zit. De 
wetenschap is niet autonoom. Hij vraagt aandacht voor de 
geschreven wijsgerige tekst, waarlangs hij zijn eigen schrift 
plaatst. In de marges 'deconstrueert' hij de tekst metals 
resultaat het zichtbaar warden van de constructie van de tekst. De 
conclusie van zijn denken is dat de wijsgerige tekst haar 
fundament niet in de werkelijkheid heeft, maar dat ze haar eigen 
werkelijkheid (kunstmatig) construeert 9). M.a.w. ieder schrijven 
is tegelijk ook een verzwijgen, een uitsluiten van bepaalde 
gezichtspunten en aspecten. Dus het communicatieve handelen is 
doortrokken met onophefbaar geweld. Volgens Derrida dienen alle 
machtsvelden in crisis gebracht te warden, te warden 
gefragmenteerd om tenslotte te worden gehergroepeerd. Waarom, om 
een veld te scheppen waarin de afwezigheid aan de orde kan warden 
gesteld, de afwezigheid van het 'zijn', de afwezigheid van de 
waarheid 10). Ten diepste is het deconstructivisme de ontmanteling 
van het technicisme. 
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1) E.Taverne, Hat kritisch karakter van Frampton& •critical 
hiatory•, arch!• 2-87. 
2> Jorg aucenanger, Filosofie. 
2a) ft.Korthals, De rede tot rede brengen, lntermedialr 5-6-87. 
3> J.Hoogland, Habermas en het post-modernlsme, Beweglng 88/113. 
4) J.Hoogland, Habermas en het post-modernlsme, Beweglng 881114. 
5) G.Birtwistle, Een postmoderne beweglng, Beweglng 881103. 
7> J.Hoogland, Haberma~ en het post-modernisme, Beweglng 881115. 
8) prof.Geertsema, Om de menselljkheld van de wetenschap, Beweglng 
88/110. 
9) G.Groenewoud, Pellingen: Jacques Derrida, Beweg!ng 88/116. 
10) E.Bolle, De f!losoC!sche wortals van het deconstructivlsme de 
ARCHITECT aprll 89. ' 

Als Kenneth Frampton het 'architectuurdebat' beschrijft besteed 
hij veel aandacht aan de ontwikkeling van wetenschap en techniek. 
Deze ontwikkeling, het alles omvattende van de instrumentele rede, 
het wereldomspannende van het technicisme, wordt het onderwerp van 
zijn kritiek. Het post-modernisme beschrijft hij als neo
conservatief, in elk opzicht schizofreen en anti-modern. Een 
beweging die zich distantieert van de utopische erfenis van de 
verlichting. Ook verkondigen ze het einde van de 'overlevering', 
op elk gebied met inbegrip van.de zuivere wetenschap 1). Kenneth 
Frampton verwijt de post-modernistische beweging dat zij 
theoretisch wel kritiek hebben maar praktisch niets ondernemen 
tegen de zogenaamde autonomie van de technologische ontwikkeling. 
Ze voorkomen een confrontatie met de technologische ontwikkeling 
door'zich steeds opnieuw politiek op te stellen. Een tweede groep, 
de neo-avantgardisten, een groep waaronder ook de 
deconstructivisten vallen, verwijt hij een zelfgenoegzame 
kritiekloze houding ten opzichte van deze schijnbare autonomie van 
de technologische ontwikkeling 2). Uiteraard heeft Frampton 
hiervan zijn opponenten een karikatuur gemaakt, waarop hij 
vervolgens gemakkelijk schiet. Toch is dit een juiste manier om op 
een vruchtbare wijze het •architectuurdebat' in beeld te brengen. 

In het begin van het opstel is duidelijk gemaakt op welke wijze 
het kritisch regionalisme van Kenneth Frampton stelling neemt 
tegen de autonomie van de technologische ontwikkeling. Gebleken is 
dat het kritisch regionalisme geen symbolische uitdrukking is van 
een ingenomen positie 3). Nee, het is een toevluchtsoord van een 
juist bewustzijn 4). Naast deze functie heeft architectuur ook een 
aggressieve functie namelijk als basis voor politieke krachten die 
zich richten op de autonomie van de technologische ontwikkeling. 
Voor deze basis gebruikte Hannah Ahrendt de term ' ruimte van 
openbare verschijning'. Er zijn gebouwen, configuraties van 
ruimten, waarin een ruimte voorkomt die kan worden omschreven als 
een potentiele ruimte van de openbare verschijning. Als het gebouw 
een potentiele politieke institutie is dan is er kans dat de 
ruimte werkelijk ruimte van de openbare verschijning wordt 5). In 
feite is de ruimte van de openbare verschijning het middel om te 
komen tot het autarkische, de politieke hoop. Autarkie houdt een 
decentralisatie van macht in en ook een meer directe democratie. 
Tevens is het de weg naar een stabiele cultuur. 
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Steeds wordt het kritisch regionalisme van Kenneth Frampton 
geconfronteerd met de reactionaire en sentimentele aspecten van 
het regionalistische standpunt. Hoewel het kritisch regionalisme 
moeilijk als theorie van de 'vooruitgang' maar eerder als een 
'overlevings' theorie kan worden beschreven is aangetoond dat haar 
karakter niet reactionair is. Met het sentimentele aspect ligt het 
even anders. In alle toonaarden wordt ontkend dat het kritisch 
regionalisme een herleving van de volksbouwkunst is. Evenmin is 
het een spontane oermanifestatie van het bouwen 6). Toch roept 
Frampton op de traditie en de architectuur geschiedenis van de 
streek te bestuderen. Het plaatselijk klimaat moet in kaart worden 
gebracht. We zouden kunnen zeggen het in de architectuur gaat om 
'incorporatie' in plaats van om 'autonomie'. Bij het zijn is het 
juist de 'autonomie' die alle aandacht krijgt. Zo neemt het 
kritisch regionalisme een positie in tussen de begrippen 
'incorporatie' en 'autonomie'. Verwijten aan het kritisch 
regionalisme in termen van het sentimentele ZlJn derhalve 
onterecht. Dat een dergelijke positie een gemakkelijke prooi wordt 
van onwetenden en misleiders is duidelijk. We zagen eerder in dit 
opstel dat de positie keus van Aldo van Eyck niet juist werd 
geinterpreteerd. Het gevolg was het ontstaan van de 'Nieuwe 
truttigheid'. Later omschrijft hij het post-modernisme zelfs als 
een buitenechtelijk kind 7). Eric Belle noemt de problemen rond 
het deconstructivisme. In het deconstructivisme ontwikkelt zich 
een s~roming die niets wil weten van filosofie, de zogenaamde 
kunsthistorische benadering 8). Deze groep loopt het gevaar 
tendensen in de hand te werken die van het deconstructivisme een 
nieuwe en gemakkelijke beeldtaal willen maken. Dat het kritisch 
regionalisme dit gevaar ook loopt blijkt uit het feit dat steeds 
opnieuw misverstanden ontstaan met betrekking tot haar intentie 
9). Alleen het steeds opnieuw doordenken van het kritisch 
regionalisme in een breed kader, breder dan architectuur, zal dit 
kunnen voorkomen. 

1,2) Kenneth Prampton, Plaats, vorm, culturele identiteit, archls 
2-87. 
3,5,9) c.Boekraad, H.van OiJk, Autonomie en autarkle, archls 6-88. 
4) Bd Taverna, Hat krltlsch karakter van Pramptons •critical 
hlatory•, archla 2-87. 
6) Kenneth Prampton, Modern architecture: a critical history, 
1985. 
7) G.Blrtwlatle en M.Mln, Poatmodernlsme In de praktljk: de 
bouwkunat van Maarten Min, Beweglng 52e Jaargang no.6. 
8) B.Bolle, De CllosoClache wortels van het deconstructivlsme, de 
ARCHITECT aprll 89. 

44 



kr t sch reg onal s me 

versus 

technicisme 

In het begin van het opstel hebben we al gezien dat Kenneth 
Frampton met zijn instrumentarium de nadruk legt op de ervaring. 
De ervaring als een belangrijke voedingsbodem voor het juist 
bewustzijn. In alle facetten van zijn betoog probeert hij de rol 
van de 'informatie' te verkleinen. Ook Schuurman verzet zich tegen 
de dominerende rol van de 'informatie' in onze samenleving. 
Parallel aan de ontwikkeling in de computertechniek heeft volgens 
hem een enorme, onoverzichtelijke opeenhoping van informatie 
plaats. De informatiesystemen selecteren en interpreteren zelf de 
relevante informatie, informatie die nodig is voor het nemen van 
belangrijke beslissingen 1). Het gevolg is dat de mens zich t.a.v. 
deze beslissingen steeds minder of in het geheel niet kan 
verantwoorden. M.a.w. de computertechniek ontneemt de mens zijn 
mogelijkheid zich te verantwoorden. Als het inzetten van een 
computer het voorgaande tot gevolg heeft staat Schuurman afwijzend 
tegenover computers. Hij stelt voor om als de aanschaf van een 
computer overwogen wordt eerst te zoeken naar de 'verzwegen 
filosofie'. De uitkomst van dit onderzoek is beslissend voor onze 
kritiek op of instemming met de introductie van de 
computertechniek. Opvallend blijft dat zowel Schuurman als 
Frampton de rol van de 'informatie' wil verkleinen. 
Het is de vraag of plaatsen in de maatschappij gekenmerkt door 
autonoom zelfbestuur en democratie, ideale plaatsen als basis voor 
het kritisch regionalisme, zich zullen kunnen onttrekken aan de 
greep.van het technicisme. Het technicisme dat in de cybernetica, 
wetenschap plus de technische beheersing, de maatschappij steeds 
meer doortrekt. Schuurman waarschuwt er voor dat democratie niet 
past bij de cybernetica. De democratie heeft namelijk een langzaam 
werkende 'feedback', terwijl de dynamische cybernetica een 
automatisch werkende 'feedback' nodig heeft. M.a.w. democratie in 
combinatie met cybernetica maakt ruimte voor een goed 
geinformeerde elite en hun verhulde bedoelingen. 

Kenneth Frampton denkt dat het kritisch regionalisme ruimte schept 
om industriele produktiemethoden te combineren met oude ambachten. 
Hij stelt wel voorop dat in zo'n plaats waar het kritisch 
regionalisme aangrijpt het resultaat van de cultuur niet 
uitsluitend in economische termen moet worden beoordeeld. M.a.w. 
het kritisch regionalisme staat in het algemeen een hybride 
situatie voor 2). Schuurman streeft naar overzichtelijkheid van de 
industriele produktiemethoden. De vrijheid van de mens, zijn 
creativiteit en ZlJn verantwoordelijkheid ZlJn Schuurmans 
belangrijkste motieven 3). Naast grootschaligheid moet er ruimte 
blijven voor het ambacht 4). Samenvattend streeft Schuurman naar 
een produktie apparaat dat een veelkleurige, pluriforme en 
stabiele ontwikkeling van de cultuur mogelijk maakt. Ook Kenneth 
Frampton benadrukt het belang van een stabiele samenleving. Hij 
doet dit met het klassiek voorbeeld van Disneyland. Bij 
onvoldoende rendement wordt het project ontmanteld. Dit gegeven 
noemt Frampton het verontrustende achter het fenomeen van de 
massacultuur. 
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Slot; het is onmogelijk om in het bestek van een kort opstel een 
afgerond geheel te leveren over het onderwerp kritisch 
regionalisme verus technicisme. Hoe meer men de schijnbare grenzen 
van het te bestuderen terrein nadert, hoe sneller de voorraad 
gegevens groeit. De omvang van het opstel verhoudt zich schijnbaar 
omgekeerd evenredig met de kennis van het onderwerp die ik door 
het bewerken van de gegevens heb verkregen. 
Het onderwerp kritisch regionalisme versus 
doordenken waard en verdient aan beveling 
bestudeerd. 

1,3) E.Schuurman, Tussen technlsche overmacht en menselljke 
onnacht. 
2) K.Pranpton, Plaats, vorm, culturele ldentlteit, archis 6-88. 

4) E.Schuurnan, Techniek, mlddel of moloch. 
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De inhoud van deze bijlagen kan omschreven worden als een zoeken 
naar het regionale. Het is evenals het werk van. Kenneth Frampton 
geen zoeken met als oogmerk een herleving van de volksbouwkunst of 
een spontane oermanifestatie van het bouwen 1). Eerder zou men 
kunnen spreken van een zoeken naar de kenmerken van de 'plaats'en 
de 'typologie'. Gekozen is voor Zeeland, later meer specifiek voor 
Terneuzen omdat dit als ontwerper m1Jn werkterrein is. Om 
misverstand te voorkomen moet de lezer beseffen dat dit zoeken 
niet tot een afgerond aantal kenmerken heeft geleid. Ook kan het 
resultaat niet warden omschreven als een eindoordeel over de 
mogelijkheden van het 'regionale'. Het is veeleer een worsteling 
met de 'plaats' en de 'typologie' waarin plotseling het 
'regionale' verschijnt en soms bij nadere analyse weer verdwijnt. 
Na het inventariseren van de kenmerkende ruimtelijke arrangementen 
volgen een aantal opmerkingen waarin is geprobeerd om de genoemde 
ruimtelijke arrangementen te karakteriseren. Tenslotte zijn bij 
deze bijlagen een tweetal ontwerpjes gevoegd waarin naast de 
gebouwde omgeving het regionale een belangrijke rol heeft 
gespeeld. 

1> Kenneth Prampton, Modern architecture: a critical history. 
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We kennen in Zeeuwsch-Vlaanderen een zogenaamde prehistorische tot 
en met romeinse bewoningsgeschiedenis. Dit is een bepaalde periode 
gekenmerkt door het ontstaan van bewoning en de totale 
ontmanteling v~n het wonen door de natuur. De eerste bewoners van 
de streek zijn er komen wonen voor de zee. De zee als 
onuitputtelijke voedsel voorraad. De door de mens gemaakte 
voorwerpen die tot nu toe zijn gevonden zoals een uit een stuk 
rendier gewei vervaardigde bijl, vuurstenen krabbers en vuurstenen 
bijlen dateren van vele duizenden jaren voor Chr. Allemaal 
voorwerpen gehanteerd door een bevolking van vissers en jagers. 
Ingrijpend in het alledaagse leven van de bewoners van de 
kustvlakte was de opkomst van akkerbouw en veeteelt. Het nomadisch 
bestaan behoorde toen tot het verleden. Vooral toen rond 1600 
v.Chr. de stenen werktuigen door metalen werden vervangen was de 
situatie stabiel. De ontdekking dat zout uit zeewater kan warden 
gewonnen trok nieuwe bewoners aan die het winst gevende zoutzieden 
gingen beoefenen. Zo ongeveer 57 v.Chr. komen de bewoners van 
vlaanderen met de romeinen in aanraking. Zowel bij Terneuzen, 
Sluiskil als Axel zijn overblijfselen gevonden. De bruggen en 
wegen van de romeinen ontsloten gebieden die vroeger voor de 
handel onbereikbaar waren. Vondsten van aardenwerk uit landen 
rondom de Middelandse Zee, ook uit de Eifel, Brittannie en alle 
delen van Frankrijk geven een indruk van de kontakten. Aardenburg, 
een stadje in West-Zeeuwsch-Vlaanderen, werd een romeinse stad, 
gebaseerd op het 'dambordpatroon'. Het 'dambordpatroon' dat was 
geent op mobiliteit als belangrijkste strategische factor. Zo 
plukken de bewoners van de nederzettingen tot het einde van de 3de 
eeuw de vruchten van de Romeinse overheersing. De verzwakking van 
het Romeinse Rijk en de stijging van de zeespiegel deed echter de 
toestand drastisch veranderen. De reeks overstromingen van de 
Duinkerke-II-transgressie gaf zelfs het gebied de nekslag. De 
nederzettingen vervallen tot ruines, verbindingen warden 
verbroken, de bodem verzilt, het wordt een onherbergzaam en 
verlaten gebied. 

literatuur; 
- H.Rottier.H.Arnoldus, De Vlaamse kustvlakte. van calais tot 
saeft inge. 
- Encyclopedia van Zeeland. 
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Een tweede periode van bewoning is de periode van de terpen. Door 
de Duinkerke-II-overstromingen was het praktisch onmogelijk ergens 
in Zeeland te wonen. Door diepe geulen en kreken stroornde het land 
bij elke vloed weer ender. Dech op het veen ontstonden afzettingen 
die in een paar honderd jaar aangroeiden tot anderhalve meter dik. 
Het waternivo nam af en langzaam slibten de kreken dicht. Het veen 
klonk in en zo ontstonden de kreekruggen en komgronden (fig.1). Zo 
rand 700 n.Chr. kozen de eerste bewoners het getijdenlandschap 
weer als woonplaats. De kreekruggen werden als basis gebruikt voor 
ontginning van het boven water gekomen landschap. In dit landschap 
werden kleine heuveltjes opgeworpen met daarop een door een lage 
wal omringde drinkput (hollestellen). Later zijn deze uitgebreid 
en op gehoogt tot woonheuvels. Ze warden terpen, wierden, stellen 
of werven genoemd. Bescherming tegen hoogwater en een plaats waar 
men zoet regenwater bewaard zijn hierin belangrijke items. Als de 
bevolking na ongeveer het jaar 1000 sterk gaat groeien, dan 
concentreert de bewoning zich met name daar. Het warden de eerste 
dorpen. De eerste werven hadden een hoogte van circa 7 meter. De 
werf werd opgebouwd uit plantaardig materiaal, dat met mest en 
afval vermengd werd. Tenslotte werd de helling met grote 
vierkanten kleizoden verstevigd. Zo pasten de terpbewoners zich 
zonder dijken aan de nog uiterst moeilijke levensomstandigheden 
aan. Yeel van de teen gerealiseerde en ontstane elementen zijn nu 
nog te herkennen. Sommige polderwegen waren oorspronkelijk 
schapenpaden en deze zijn oorspronkelijk kreekruggen. Veel terpen 
werden op kreekruggen opgeworpen en vormen nu nog de drager van 
een dorp. 
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De terpen 

In de volgende periode krijgt het verhaal van de terpen een 
bijzonder vervolg. Van de 10de tot de 12de eeuw werden er namelijk 
in de kustvlakte, in Zeeland, op de Zuidhollandse eilanden en in 
het noord Nederlandse terpengebied talrijke terpen opgehoogd tot 
vijf a twaalf meter en werden er zelfs nieuwe opgeworpen. Men 
noemde ze later vliedbergen omdat werd verondersteld dat ze uit 
angst voor overstromingen waren opgeworpen. De activiteit kreeg 
gelijktijdig met, maar zeker ook nog na de systematische 
bedijking gestalte. Uit historische en archeologische bronnen 
weten we nu dat ze een krijgskundige betekenis hadden. Ze waren 
voorlopers van de kastelen, een betere naam zou dan ook zijn 
kasteelberg. Fig.2 geeft een schematische voorstelling van een 
reconstructie van een twee periodenberg. Deze reconstructie is van 
Ir.J.A.Trimpe Burger. De voet van de berg was voorzien van een 
muur of palissade. Rond het geheel was een gracht gegraven. Een 
brug of een trap over de gracht verbond de kasteelberg en toren 
met de voorhof, waarop zich een poortgebouw bevond. De voorhof was 
eveneens omringd door een gracht. Buiten dit complex (Munitio en 
Submunitio) stand de boerenhoeve (fig.3). In latere fase's zijn 
sommige complexen uitgegroeid tot aanzienlijke bouwwerken. Fig.4 
geeft een reconstructie van het kasteel van Troije door 
Dr.W.C.Braat. We kunnen zonder meer zeggen dat deze complexen 
bedoeld waren om de herenhoeven te beschermen. De toren was 
aanvankelijk van hout maar sinds het begin van de dertiende eeuw 
van steen. Rand 1300 verliezen echter deze bergen hun militaire 
betekenis. De gefortuneerde heren zijn toen overgegaan tot het 
bouwen van een echt kasteel. In Zeeuwsch-Vlaanderen bevinden zich 
nog drie vliedbergen in het landschap. De toren van de vliedberg 
van Zaamslag, 7 kilometer van Terneuzen, is pas gesloopt in 1697, 
van deze toren is het bekend dat hij bij helder weer tot in 
Vlissingen zichtbaar was. Verder doen enkele vliedbergen 
waarschijnlijk dienst als molenberg en andere hebben als start 
punt van een stad of dorp gefunctioneerd. 

literatuur; 
- ff.Rottier, H.Arnoldus, De vlaamse kustvlakte, van calais tot 
saef"tinge. 
- K.8os, 8.0ele, Vliedbergen, tekens van tijd in het Zeeuwse 
landschap. 
- Encyclopedie van Zeeland. 
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B u r g e n 

In de negende eeuw ontstaan in de Vlaarnse kustvlakte overal 
feodale gemeenschappen met burgen als steunpunten. Burgen waren 
bedoeld om zich tegen het steeds zwakker wordende centrale gezag 
te verdedigen. Een lokale !eider had meestal een aantal burgen 
onder zijn bestuur wat betekend dat hij een bepaald gebied kon 
controleren met deze burgen.Fig.5 geeft een beeld van de burg van 
Oost-Souburg met een gedeelte van de oudste huizen erin gearceerd. 
Ook de invallen van de vikingen, die via de kustvlakte en de 
rivieren het achterland binnenvielen, stimuleerden de oprichting 
van burgen. Langs de kust ontstond zo rond het jaar 890 een reeks 
van burgen met een onderlinge afstand van zo twintig kilometer. 
Blijkbaar was dit de afstand waarover men, met medeneming van 
weinige bezittingen, nog kon vluchten als de drakeschepen voor de 
kust verschenen. Oostburg in West-Zeeuwsch-Vlaanderen heeft 
evenals b.v. Souburg, Middelburg en mogelijk ook Domburg een 
zuiver cirkelvormige plattegrond gehad. Naar de plattegrond van 
Souburg is nauwkeurig onderzoek gedaan, een gedeelte van het 
resultaat is te zien in fig.6. Aardenburg heeft een vierkante 
plattegrond gehad en behoort evenals Oudenburg en Brugge tot de 
oudere burchten. Omdat Axel en Hulst in Middeleeuwse teksten 
eveneens als 'castellum' worden omschreven, zijn ook deze plaatsen 
uit een burg ontstaan. Ze zijn echter later gebouw dan de burgen 
die tot doel hadden de vikingen te weerstaan. Heel wat burgen in 
de kustvlakte waren op vliedbergen gebouwd of op hogere 
zandruggen. In Hulst kunnen we in het centrum nog de vliedberg 
localiseren. De zuivere cirkel vormige burgen b.v. als Souburg en 
Middelburg hebben later hun vervolg gekregen in Denemarken. In 
Vlaanderen kregen de ronde burgen hun geometrische nauwkeurigheid. 
In Denemarken ondergingen ze een nauwkeurige indeling van de 
binnenaanleg ten gevolge van Laat-romeinse, c.q. Byzantijnse 
invloed. Mogelijk dat de strakke discipline en militaire 
architectuur van de Noormannenlegers dit in de hand heeft gewerkt. 
In fig.? is een reconstructie van de ronde burg van Fyrkat te 
zien. 

literatuur: 
- H.Rottier, H.Arnoldus, De vlaamse kustvlakte, van calais tot 
saeftinge. 
- H.Rottier, Stedelijke structuren, een inleiding tot de 
ontwikkeling van de Europese stad. 
- J.Schoneveld, Oost-Souburg, bolwerk van verdedlglng of 
uitvalbasls?,Putura 17e jaargang/oktober 1982. 
- Encyclopedia van Zeeland. 
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Rond het jaar 1000 is men naar alle waarschijnlijkheid begonnen 
met het aanleggen van dijken. Aanvankelijk werden ze niet voor 
landaanwinning aangelegd maar alleen ter bescherming van hooguit 
enkele hectaren landbouwgrond. De oudste bekende dijknarnen zijn 
dicht bij de Noordzee aangetroffen, zeals Tubindic (tussen 
Aardenburg en Oostburg) in 1025 en Isendic in 1046. De zeeinvloed 
in Oost-Zeeusch-Vlaanderen meet plaats gevonden hebben via de in 
Zuid-Beveland gelegen kreken dit orndat de Schelde nog geen 
noemenswaardige afstroming kan hebben gehad via de bedding van de 
huidige Westerschelde. Algemeen wordt aangenomen dat voor 1200 
Zeeuwsch-Vlaanderen nagenoeg bedijkt was. Zeer regelmatig kwarnen 
dijkdoorbraken voor waaruit veranderingen in het bedijkingspatroon 
zijn te verklaren. Verder kunnen we nog oprnerken dat de ringdijken 
ten oosten van Terneuzen waarschijnlijk pas na de storrnvloed van 
1134 zijn aangelegd. De bedding van de Honte of Westerschelde was 
toen nog maar rudimentair aanwezig. De grote scheepvaart ging over 
de Oosterschelde. Zo rond 1200 was er een verbinding van Antwerpen 
via de Westerschelde met de Noordzee tot stand gekornen. Na ca.1200 
worden de veengebieden voor een belangrijk deel in ontginning 
genomen. Turf als de brandstof voor de wereldsteden Brugge, Gent 
en Antwerpen. Het gevolg is een verlaging van het maaiveld 
waardoor de zee bij latere doorbraken gemakkelijker vat kreeg op 
het gebied. Tegen 1350 moet Zeeuwsch-Vlaanderen ZlJn grootste 
bedijkte omvang hebben gehad. Na deze periode valt er een algemene 
teruggang te constateren. De oorlogen en sociale onrust hebben tot 
gevolg dat in 1375 groot land verlies optreedt, de Braakman 
ontstaat. De stormvloed van 1404 veroorzaakt een verdere 
aantasting. In 1488 vindt een laatste uitbreiding van de onstane 
Braakman plaats. Om een nog verdere uitbreiding te voorkomen werd 
in 1492 een nieuwe Landdijk aangelegd. Deze liep vanaf Boekhoute, 
langs Assende en Axel naar Terneuzen en was 25 kilometer lang. We 
kunnen hem zien in fig.8 een prent van Zeeuwsch-Vlaanderen van 
voor de stormvloed 1530. De latere stormvloeden hadden tot gevolg 
dat de Oosterschelde passage dicht slibte en de Westerschelde de 
levenader voor Antwerpen werd. Met het begin van de 80-Jarige 
oorlog (1568) werd Zeeuwsch-Vlaanderen een militair gebied omdat 
het rnogelijk was vandaar uit de scheepvaart op Antwerpen te 
beheersen. Zeeuwsch-Vlaanderen was nu weer in Spaanse handen dan 
weer in Staatse. De strijd ging gepaard met inundaties. De 
wisselende kansen hadden tot gevolg dat terug winning van het 
verloren gegane gebied verhinderd werd. Met de tijd ontstonden in 
de geinundeerde gebieden brede stroomgeulen. Tijdens het 12-Jarig 
Bestand (1609-1621) werden op grote schaal herdijkingen 
uitgevoerd, ondermeer door Jacob Cats en zijn broer Cornelis voor 
gebieden onder Groede en Biervliet. In 1621 is het herstel van de 
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schade redelijk opgelost zie fig.9. Ook zijn de fortificaties 
uitgebreid. Direct na het bestand werden opnieuw militaire 
inundaties uitgevoerd. Daardoor overstroomde het eerder gespaard 
gebleven gebied ten zuiden van Oostburg en IJzendijke, alsmede 
herdijkingen ten westen daarvan. In 1634 werden er tussen Sas van 
Gent en Hulst herdijkingen uitgevoerd, waarbij in het dijktrace 
oude forten werden opgenomen en nieuwe werden aangelegd. Bij de 
Vrede van Munster (1648) werd het gebied definitief Staats. Het 
werd teen Staats-Vlaanderen. De situatie van het gebied is 
weergegeven in fig.10 (1649). 

literatuur; 
- H.Rottier, H.Arnoldus, De vlaamse 
saeftinge. 

kustvlakte, van calais tot 

- Encyclopedia van Zeeland. 
- ".H.Wilderom, Zeeuwsch-Vlaanderen, Tussen 
Deltadijken. 
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Na het verdrag van Munster werden op grote schaal herdijkingen 
uitgevoerd. Ook werden stukken aangedijkt tot tegen de geulen 
ontstaan door inundaties. De situatie rend 1672 is weergegeven in 
fig.11. Bij het begin van de oorlog met ender meer Frankrijk 
werden in het gehele gebied langs de grens weer inundaties 
uitgevoerd. Dit alles speelde zich af in 1672. Tijdens de Spaanse 
Successie (1703-1713) was het weer raak. De stormvloed van 1715 
deed de ten noorden van het verdronken van Saeftinghe gelegen 
Polder van Namen in de golven verdwijnen. Staats-Vlaanderen bleef 
steeds door de jaren met militaire belangen geconfronteerd. Zo 
eiste de Oostenrijkse Keizer Jozef II in 1784, bij ultimatum, de 
opening van de Schelde. Als gevolg daarvan werden weer inundaties 
uitgevoerd. Bij het Haags Verdrag van 1795 werd Staats-Vlaanderen 
aan de Franse Republiek afgestaan. Voor de polders en 
waterschappen brak een moeilijke tijd aan daar de Fransen deze 
instellingen met een publieke taak niet kenden. Toch stabiliseert 
de toestand enigszins, de situatie rond 1800 is weergegeven in 
fig.12. Na de Franse Tijd werd het Staats-Vlaanderen verenigd met 
de provincie Zeeland en kon men voor het eerst spreken van 
Zeeuwsch-Vlaanderen. In deze periode toen de Noordelijke- en de 
Zuidelijke Nederlanden een koninkrijk vormden werd ten behoeve van 
afwatering en de scheepvaart het kanaal tussen Gent en Terneuzen 
aangelegd. In 1919 werden op internationaal niveau pogingen 
ondernomen om Zeeuwsch-Vlaanderen bij Belgie te voegen. Deze 
poging mislukte. Voor wat betreft de bedijkingen zien we dat 
Zeeuwsch-Vlaanderen in de 19de eeuw nagenoeg haar huidige vorm 
verkreeg. In de 20ste eeuw volgde de afronding. Een belangrijke 
bedijking vormde de afsluiting van de Braakman in 1952. Hierdoor 
werd zeer zeker voorkomen dat tijdens de stormvloed van 1953 een 
groot deel van Zeeuwsch-Vlaanderen werd overstroomd. Afgezien van 
kleine correcties bij dijkverzwaringen, werd de laatste 
bedijkingen uitgevoerd in 1977. Het betrof de voor industriele 
uitbreiding benodigde Mosselbanken. Een recente situatie is te 
z i en in fig. 13. 
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Terneuzen 

Na het voorgaande is het eigenlijk alleen nog de fortificatie als 
indrukwekkend ruimtelijk arrangement die onbesproken is. De 
fortificatie is volgens Kenneth Frampton de oorsprong van de 
fatale scheiding die dwars door de 'homo faber' loopt. De 
scheiding die de kunstenaar en de ingenieur opleverde. Volgens 
Frampton was het de militair ingenieur die zich exclusief ging 
bezig houden met het bedenken van tijdelijke, ruimtelijke 
arrangementen (fortificatie-stelsels). Ze hadden buiten hun 
directe functie geen enkele betekenis ('dood weerwerk') 1). Toch 
is het de fortificatie die van 'dood weerwerk' tot drager van de 
stad uitgroeit. Om te laten zien welke structurerende rol de 
fortificatie in de groei van Terneuzen heeft gespeeld is de 
plattegrond van de binnenstad door de eeuwen heen in beeld 
gebracht 2). Fig.14 is Terneuzen in 1598, fig.15 in 1800, fig.16 
in 1830 en fig.17 in 1840. Verder is fig.18 Terneuzen in 1891, 
fig.19 in 1940, fig.20 geeft een beeld van het plan Bakema en 
fig.21 is de Terneuzense binnenstad in 1975. Tenslotte is in 
fig.22 de huidige Terneuzense binnenstad in beeld gebracht. 

1) B.Taverne, Het kritisch karakter van Framptons 'critical 
history•. 
2) De plattegronden van de binnenstad van Terneuzen zullen wordan 
uitgegavan op posters. De eerste verschijnt med!o half september 
1969. 
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Plaats 

Als we de hiervoor beschreven ruimtelijke arrangementen willen 
karakteriseren moeten we oppassen dat we niet via reductie achter 
de waarheid proberen te komen. Deze manier van werken zou namelijk 
de indruk wekken dat de uiteindelijke karakteristiek juist is. 
Veel eerder dient de karakteristiek steeds opnieuw geschreven te 
warden en moet ze een poetische dimensie hebben. 'Het poetische' 
wordt de drager van de kenmerken van de 'plaats'. In principe is 
deze opvatting niets anders dan een positie keus op de veldlijn 
zoals Kenneth Frampton die heeft opgespannen tussen de begrippen 
'ruimte' en 'plaats' 

Karakteristieken. 

* bedijkingen 

- ze zijn de 
Vlaanderen. 

uitgekristalliseerde geschiedenis van Zeeuwsch-

- ze balanceren tussen begrippen 
gebiedsuitbreiding-inundatie. 

als scheiding-verbinding en, 

- eigenschap: eindeloos. 

* romeinse stAd 

- ord.e, rat i ona 1 i sme. 
- stedelijk embryo is ontstaan op een kruispunt van wegen. 

orienteringsritueel met als resultaat een plaatsbepaling 
wereldorde. 

* vliedbergen (2de periode berg) 

in de 

- het ontstaan van een driedeling: herenhoeve, submunitio en 
munitio. 
- er ontstaat een verhouding tussen het aan de 
trits herenhoeve, submunitio en munitio. 
- eigenschap: hierarchie. 

* burgen 

- ronde vorm, geometrische nauwkeurig. 

dijk wonen en de 

- burgen kunnen worden opgevat als een vervoeging van een dijk. 

* fortificatie 

- autonoom, van een andere orde dan het landschap. 
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Plaats 

Het onderzoek naar de plattegronden van de binnenstad van 
Terneuzen is afgesloten met fig.23 waarin alle plattegronden nog 
eens samengevat ZlJn. Terneuzen als een opeenstapeling van 
ruimtelijke arrangementen. Een plattegrond, bijv. fig.22, van de 
Terneuzense binnenstad zou men kunnen omschrijven als een 
conr·iguratie van fragmenten van de ruimtelijke arrangementen. Men 
zou kunnen stellen dat deze configuratie van fragmenten de 
kontinu1teit van de stad representeert. Deze fragmenten zijn 
allemaal bezet met architectonische elementen. Vaak heeft elk 
fragment zijn eigen karakteristieke occupatie patroon. De 
uiteinden van een fragment kunnen op verschillende wijzen worden 
omschreven. Als twee fragmenten op elkaar aansluiten en de 
architectonische elementen op de beide fragmenten ZlJn van 
gelijke 'kwaliteit' dan zal over het algemeen de aansluiting 
warden gevormd door een hoekoplossing (fig.24a). Als de 
'kwaliteit' van de architectonische elementen niet gelijk is volgt 
dikwijls een totale negatie van de aansluiting (fig.24b). In het 
algemeen kan worden gesteld dat als de 'kwaliteit' van de 
architectonische elementen hoog is er kans is dat er aan een 
fragment een bijzonder architectonisch element is toegevoegd. 

fig.24 
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Typolog e 

Het grootste gedeelte van de architectonische elementen zijn 
woningen en bedrijfsgebouwen. Als men deze architectonische 
elementen wil karakteriseren is het erg moeilijk zo niet 
onmogelijk om dit op basis van de zogenaamde 'historische 
ontwikkeling' van woningen en bedrijfsgebouwen te doen 1). Via 
observatie is geprobeerd om een voor ieder duidelijke verdeling in 
de architectonische elementen te maken. Er kunnen drie delen 
worden onderscheiden. In de eerste plaats het woonhuis, fig.25. 
Het kan in elke positie tegen de kern van een fragment worden 
aangeschoven. In het algemeen kan men stellen dat als de 
intensiteit van de bebouwing hoog is gekozen wordt voor een 
opstelling haaks op het fragment. Bij een lage intensiteit heeft 
een parallel opstelling de voorkeur. Bij een uitbreiding van een 
woning met een kleine activiteit wordt vaak gekozen voor het 
verlengen van de kap, fig.26,27. In de tweede plaats ZlJn er 
woningen waaraan een werkplaats is gekoppeld. Daze vergroting van 
de woning vindt altijd in de lengte plaats. Fig.28 en 29 zijn 
hiervan voorbeelden. De ~rchitectonische vorm van zo'n gebouw is 
wat het woonhuis betreft stereotomisch en wat de werkplaats 
betreft tectonisch 2). Tenslotte zijn daar de architectonische 
elementen waarvan de werkplaats gescheiden is van de woning. Toch 
hebben de woning en de werkplaats een duidelijke relatie met 
elkaar. De boerderij is daarvan een voorbeeld, fig.30. Deze 
architectonische elementen staan los van het fragment m.a.w. ze 
zijn autonoom en ze hebben een orde binnen zichzelf. In fig.30a 
is de verdeling van de architectonische elementen nog eens 

1) F.Jllleba, Het oude Zeeuwse Woonhuis, De Walburg Pers. 
schematisch samengevat. 

2) K.Frampton, Plaats, vorm, culturele ldentltelt, archls 6-88. 

f ig.25 

74 



Typologie 

f ig.26 

75 



Typologie 

f ig.27 

f ig.28 

76 



Typolog e 

f ig.29 

f ig.30 

77 



r 

Typo I o g. i e 

I 

II 

III 

fig.30a 

78 



Omgev n g s t a d h u s 

T e r n e u z e n 

e n h e t J a v a 

Tijdens het maken van het opstel is een stedebouwkundig ontwerpje 
gemaakt. Aan de ene kant is het ontwerp de consequentie van het 
opstel aan de andere kant is het opstel de conclusie van het 
ontwerp. Het valt op dat tijdens de analyse van de situatie ik 
vooral werd geconfronteerd met het werk van andere architecten. 
Deze gebouwen kwamen naast hun gebouw zijn, ook vooral over als 
een betoog. Wat rl1i situatie betreft is gekozen voor het gebied 
'Java' in Terneuzen. Eerst volgen een aantal studies van de 
omgeving en dan wordt het ontwerp besproken. 

Omgeving stadhuis Terneuzen en het Java. 

Het oudste Terneuzen was gelegen aan de dijk van de Willempolder 
die grensde aan de Oude Vaart. In die tijd hete die vaart nog 
Oostvaart en was de belangrijkste verbinding met Gent. In 1491 
wordt dit Terneuzen al gefortifieerd genoemd. De 80-jarige oorlog 
begonnen in 1568 plaatst Terneuzen midden in de strijd. In fig.31 
is het oude Terneuzen te zien in de buurt van de Moffenschans 
<vrij naar een kaart uit Bisdomarchief Rijksarchief Gent). Een 
gevolg van deze oorlog is dat Koning Filips II een kasteel laat 
bouwen aan de buitenkant van de Lieven-Leijs polder. Het was een 
militair object, door een muur omringd, bezat een poort met een 
Latijns opschrift dat vertaald aldus luidde: Ik ben de verdediger 
van cie niet in opstahd zijnde landen en wateren, zorg er voor dat 
de verdediger geen aanvaller worde. Franciscus de Aldano, Kapitein 
van Filips, koning van Spanje, heeft mij gesticht. Dit kasteel 
Aldano was bedoeld om de Watergeuzen tegen te houden. In 1576 
echter verklaarden de Staten van Vlaanderen zich voor de Prins van 
Oranje. Het kasteel verloor zijn functie. Maar toen in 1583 de 
hoge baljuw van het land van Waas over liep naar de koning van 
Spanje viel ook Terneuzen weer bijna in handen van de vijand. Doch 
van Staatse zijde werd Hohenlo gestuurd met Duitse huursoldaten en 
deze begonnen onmiddelijk met het maken van een fortificatie. Het 
meest aannemelijk is dat dit een uitbreiding van het Spaans 
kasteel Aldano was. Deze versterking had tot gevolg dat de 
Oostvaart werd afgedamd en de Oude Vaart ontstond. In feite was 
dit een logisch gevolg van het feit dat men in 1562 vanuit Gent, 
via Sas van Gent en de Braakman de Schelde in kon varen. Voor een 
goed beeld dient men fig.31 te raadplegen. Tevens werd door de 
Duitse huursoldaten een grote schans opgericht (Moffenschans) in 
het oude Terneuzen. Van Spaanse kant werd een fort gebouwd in de 
Triniteit polders, namelijk Fort Triniteit. De gevaren van de 
oorlog zijn nog maar nauwelijks verdwenen of een bron vermeld dat 
in 1594 de fortificatie werken van Terneuzen groten deels 
vervallen z1Jn. Pas de inname van Hulst in 1596 door de 
Spanjaarden gaf de stoot tot verbetering en uitbreiding van de 
fortificatie. Konkreet hield dit in dat rond het uitgebreidde 
Spaans kasteel een nieuwe vesting ontstond en dat het grootste 
gedeelte van de mensen verhuisden van rond de Moffenschans naar de 
nieuwe vesting. De nieuwe vesting is te zien in fig.32. 
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In fig.33 is de uiterste rechterkant van de vesting te zien en wel 
zo dat het een beeld geeft van de toekomstige omgeving van het 
stadhuis Terneuzen en het Java. Het geeft een beeld van het Java 
in het jaar 1598. Terneuzen vormde een bruggehoofd van Oranje wat 
tot gevolg had dat tijdens oorlogshandelingen de omgeving werd 
geinudeerd om Terneuzen te beschermen met als gevolg dat de polder 
patronen steeds veranderden. Het gebied Java/Stadhuis kan in 
fig.33 dan ook worden omschreven als een_gebied van schorren en 
slikken. Fig.34 geeft een totaal overzicht (Terneuzen Informatie. 
J.J.Clemminck) uit het jaar 1660. De Kerke polder ontbreekt echter 
op de tekening. Verder is het mogelijk dat ook de Lievens polder 
al aangelegd was. Deze polder verbond het uiterste rechtse deel 
van de vesting met de linker bovenhoek van de Noord polder. De 
dijk is aangegeven met een streepjes lijn in fig.34. Een 
vergelijking tussen fig.31 en fig.34 geeft een beeld van de 
veranderingen die polders hebben ondergaan. Als we zo rond 1750 
naar Terneuzen kijken blijkt het nog steeds een stadje van geen 
betekenis. Terneuzen kreeg in 1584 stadsrechten. Het telde 300 
inwoners en kende geen aaneengesloten bebouwing. In 1795 werd 
Terneuzen bij Frankrijk ingelijfd. Fig.35 geeft net als fig.33 een 
beeld van de uiterste rechterkant van de vesting (zelfde schaal) 
in het jaar 1800. De vesting ziet er vervallen uit. Het bastion 
dat zich in fig.33 aan de bovenzijde bevond is verdwenen. Het ligt 
voor de hand dat dit deel van de vesting is omgevormd in 1744 toen 
ook de waterpoort is afgebroken Cplaats aangegeven met kruisje in 
fig.35). Het bastion ter plaatse van de molen is hoewel erg 
verwaarloosd nog redelijk zichtbaar. De kosten van herstel waren 
een voortdurende zorg voor het stadsbestuur. Verder is in fig.35 
de dijk van de Lievens polder aangegeven. Het 'Structuurplan 
binnenstad Terneuzen 1978' geeft hier onjuiste informatie over. In 
1814 loopt de Franse tijd af. In het voorjaar wordt trouw gezworen 
aan de Prins van Oranje als souverein vorst van het land. Het 
inwonertal van Terneuzen was inmiddels opgelopen tot ca.1350 
mensen. In de jaren daarna besloot koning Willem I tot aanleg van 
een kanaal van Gent naar Terneuzen. Het had tot doel om binnen het 
koninkrijk der Nederlanden optimale verbindingen te realiseren. 
Het geheel kreeg zijn beslag gedurende de jaren 1825-'27. Het ligt 
voor de hand dat reeds gedurende deze jaren woninkjes voor 
grondwerkers, van hout en leem, aan de dijk van de Lievens polder 
zijn gebouwd. Zowel de grond binnen het stadje Terneuzen als in de 
Lievenspolder zal niet zomaar te beschikking zijn gesteld aan deze 
lieden zodat de dijk en mogelijk zelfs een deel van de schorren 
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hun gebied ward. Hat gebied zou de naam Java hebben gekregen 
omdat verschillende houten waninkjes ten gevolge van de 
drassigheid van de bodem op palen stonden. We moeten ans 
realiseren dat voar een groat gedeelte de werknemers aan het 
kanaal en later aan de vesting seizoen arbeiders waren. Een 
vergelijking is te maken met de 'stradorpen' die gebouwd werden 
voor en door dijkwerkers die var van de dorpjes hun werk moesten 
doen. Fig.36 geeft een beeld van de gerealiseerde kanaalarm rechts 
van Terneuzen met de Oost Schutkolk. In 1830 komen de belgen in 
opstand. Besloten werd van Terneuzen weer een geduchte vesting te 
maken om eventuele aanvallen van de belgen af te slaan. Het geheel 
kreeg zijn beslag van 1833 tot 1839. Fig.37 geeft een beeld van de 
vesting in 1840. Daze ingreep blijkt het te bestuderen gebied op 
spectaculaire manier te hebben veranderd. In 1832 bezoekt 
koningin Victoria Terneuzen. Een klein fragment uit haar dagboek 
luid als volgt; "Het is erg nauw in het stadje, maar bijzonder 
proper; de huizen zien er uit alsof ze pas gewassen zijn. De 
vrouwen gaan zeer keurig, eigenaardig en auderwets gekleed." De 
ontwikkeling van terneuzen, toen nog Neuzen geheten, verliep 
redelijk voorspoedig, in 1862 werden 3254 inwoners geteld. Vooral 
na de aansluiting van Terneuzen op het Europese spoorwegnet in de 
jaren 1864-1871 ontwikkelt de stad zich als een zeehaven. In 
fig.38 krijgen we het gebied opnieuw in beeld in het jaar 1891. De 
Herengracht blijkt te z1Jn gerealiseerd. De toegang tot de 
Stadshaven is rand 1840 al omgelegd naar de Oo~t-haven. In fig.38 
blijkt ook de markt te zijn ontstaan. Dit is gebeurt door een deel 
van de haven te dempen. Het Java blijkt zich evenwijdig aan de 
dijk van de Lievens polder te hebben ontwikkeld; dit geldt voor de 
Javastraat en de Kazernestraat. De Dwarsstraat vertelt zelf zijn 
verhaal namelijk; de ontwikkeling heeft plaats gevonden dwars op 
de voor de hand liggende structuur. Na de aanleg van de Oostelijke 
arm van het kanaal fig.36, is bij de aanleg van de vesting fig.37, 
de dijk afgegraven en is deze grand waarschijnlijk gebruikt .voor 
de wallen van Bastion IV. De afgraving is grondig gebeurd, zo 
grondig zelfs dat bij bestudering van de hoogtemetingen in het 
gebied fig.39 geconcludeerd kan warden dat het gebied gemiddeld 50 
cm. lager ligt dan het overige deel van het huidige Java. Fig.40 
geeft een beeld van het stadhuis van Terneuzen geprojecteerd in de 
kaart van 1891. De voorkant van het stadhuis staat dwars over de 
schietbaan. Hat kan geen toeval zijn dat de kogelbaan dwars door 
de raadszaal loopt. 
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Rand 1910 komt de Westelijke kanaal arm klaar. Het accent van de 
activiteiten verschuift naar de westkant. In 1915 wordt een begin 
gemaakt met, wat de vesting betreft, de ontmanteling van 
Terneuzen. Het eerst warden de wallen geslecht van Bastion II. Het 
volgend jaar worden er al 9 kavels bouwterrein geveild aan en bij 
de nieuwe toegangsweg van Terneuzen naar Axel. Dan volgt Bastion 
IV rond het Java. Op dit geslechte bastion warden rend 1923 een 
gordel met woningen gerealiseerd in opdracht van 
woningbouwvereniging "werksbelang". De architecten zijn Joh.A.Feij 
en L.de Bruijne. Enig verwantschap met de 'tuinstad gedachte' kan 
het plan niet ontzegd worden. Fig.41 geeft een beeld van de 
situatie in de veertiger jaren. De relatie binnenstad-Java heeft 
ondanks dat de slechting van de wallen zeer ingrijpend zijn, ZlJn 
vroegere karakter behouden. Uit het stedebouwkundig patroon kan de 
historie van de stad worden gelezen. Fig.42 geeft een beeld van 
het saneringsplan 1946 voor wat het 'Java-gebied rond Stadhuis' 
betreft. Het staat voornamelijk een herstructurering van het oude 
Java voor. De orientatie blijft behouden. Opvallend is dat een 
villa gordel is opgenomen in het plan aan de rand van het vroegere 
Bastion III. De villa's verhouden zich tot de woningwetbouw als 
het gebied 'elleboog-dwarsstraat' tot de 'noordstraat
nieuwstraat'. In feite is het een andere verpakking van het 
sociaal verschil. Het saneringsplan is niet uitgevoerd. In 1956 
komt de watertoren gereed in de uiterste punt van het ontmantelde 
Bastion III. In de jaren daarna worden de drie villa's naast de 
watertoren gebouwd. Deze komen gereed omstreeks 1960. Dan komt de 
Rijkswaterstaat in actie en brengt de Westerscheldedijk op Delta 
.hoogte. Dit gebeurt op een manier die geen enkel recht aan de 
historiciteit van de stad. Aangemoedigd door gemeenteraadsleden 
van Terneuzen wordt de stad ge1soleerd van de Schelde en de kans 
om ooit nog een boulevard te cre~ren weggegooid. Meegesleept door 
de vooruitgangsgedachte wijst raadslid J.A. de Feijter (CHU) in 
april 1964 er opdat hij zich tot het uiterste zal inzetten tot ook 
de Herengracht en de Oest schutkolk is gedempt. Jacob Bakema, de 
in 1963 benoemde architect voor het stadhuis, wijst erop dat hij 
liever de Oest schutkolk en de Herengracht behoudt. De 
verkeerstechnische problematiek kan ook op een andere wijze worden 
opgelost. In 1968 komt er een plan voor een stedelijk rondweg om 
het centrum heen, via de Van Steenbergenlaan en de Schelde 
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'boulevard'. Ter plpatse van de watertoren komt de weg even op 
Deltahoogte. Deze wordt gerealiseerd. De weg moet verhinderen, dat 
het woonwerkverkeer en het doorgaand verkeer aan de westkant door 
het centrum gaat. Tevens maakt het Stedebouwkundig Adviesbureau 
Hundsdorfer uit Rotterdam een stedebouwkundig plan voor het gebied 
'Stadhuis-Java'. Architect Jacob Bakema maakte in 1963 al schetsen 
voor wat hij noemde de 'stadhuiswijk'. Als we het plan bekijken 
kunnen we direct zien dat er sprake is geweest van zeer nauwe 
kontacten tussen Bakema en Adviesbureau Hundsdorfer. We kunnen 
zelfs zeggen dat het plan geheel door Prof.J.B.Bakema is 
gedikteerd. Fig.43 geeft een beeld van het stedebouwkundigplan 
binnen de stedelijke rondweg. Fig.44 is een foto van de maquette 
van het plan zeals dit gepresenteerd is in 1972. 

Zonder de eerste schetsen van Bakema uit 1964 is het toch mogelijk 
een beeld te krijgen van zijn bedoelingen door een 
perspectieftekening van Jae.Prince die deze maakte aan de hand van 
deze schetsen (fig.45). De perspectieftekening is gepubliceerd in 
de P.z.c. en geeft de bekende rij weer: stadhuis, villa's en 
watertoren ingeklemd tusen grote bouwmassa's. Als we fig.43 erbij 
nemen zien we dat naast het stadhuis nog een andere spiraal 
geintroduceerd is namelijk westelijk van de Oostkolk. Het is de 
spiraal die de schakel g~t vormen tussen de oude stad en het 
Java. Hat is gedacht als een winkelcentrum. Het is opvallend dat 
beide spiralen hun oorsprong vinden in de omliggende bebouwing. 
Het winkelcentrum vindt dit in de hoekbebouwing Havenstraat-Markt, 
het stadhuis vindt dit in de villa's die een duidelijke oost-west 
'geleding vertonen. Kortom de reparatie van de relatie binnenstad
Java, na de botte ingreep van Rijkswaterstaat, krijgt zijn beslag 
in de verhouding winkelcentrum-stadhuis. Het Stedebouwkundig 
Adviesbureau Hundsdorfer geeft Bakema met het winkelcentrum de 
mogelijkheid, morfologisch gezien op wat de architectonische 
detaillering betreft, voort te bouwen op het winkelcentrum 
'Lijnbaan' te Rotterdam. 
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Ook de 'scheve hoek', door Bakema exclusief ge1ntroduceerd in de 
Nieuwzakelijke traditie, wordt in het winkelcentrum weer van stal 
gehaald. De scheve hoek wordt in alle gevallen ingezet om de 
historiciteit van de stad te openbaren. Voorts vinden we in het 
plan, afgebeeld in fig.43, een tweetal gebogen kernwandgebouwen. 
Evenals de organische, groeizame spiraal van het stadhuis moeten 
ook de kernwandgebouwen beschouwd worden als een organische 
bijsturing van de rigide flatgebouwen gefundeerd in het dogmatisch 
functionalisme. Het thema 'kernwandgebouw' verschijnt in de 
traditie van het buro Van de Broek en Bakema voor het eerst in het 
prijsvraag ontwerp voor het Centrum Haupstadt Berlin in 1958 
(fig.46). Het kernwandgebouw wordt ingezet om een ruimtelijk 
'core' te omhullen. Aan de convexe zijde bevindt zich in het 
geval van de prijsvraag een verkeerscircuit. Verder mag natuurlijk 
het Pampusplan niet ongenoemd blijven. In dit plan wordt het 
kernwandgebouw op zijn uiterste consequentie's onderzocht. Een 
conclusie kan zijn dat naarmate het kernwandgebouw groeit behoefte 
aan spatiering ontstaat. Het enige in Nederland gerealiseerde 
kernwandgebouw is de katterug in Tilburg (fig.47) in 1967. Het is 
een ontwerp van het buro Van den Broek en Bakema en de project 
architect is W.J.van de Jagt. Omdat het stadscentrum zich in het 
geval van de katterug aan zowel de convexe als concave zijde van 
het gebouw bevindt en verder het gebouw in maat wordt 
beconcurreerd door in de buurt liggende gebouwen verliest het of 
heeft het zelfs nooit zij typologische betekenis kunnen uitdragen. 
De twee kernwandgebouwen in Terneuzen omhullen de verbinding die 
door de beide organische spiralen, winkelcentrum en stadhuis, wat 
de relatie binnenstad-Java betreft, zijn ingezet. Het grootste 
gebouw komt evenals de groeizame spiraal van het stadhuis tot een 
climax in de oplopende bouwvorm die culmineert in de achste laag. 
Hoewel het zo is dat het kleinste gebouw, de schaduw van het 
grote gebouw, het grote kernwandgebouw te hulp schiet in het 
omhullen van de ruimtelijke 'core', moet het kleinste gebouw ook 
worden gezien als een sublieme begeleiding van het 
verkeerscircuit. Een ander wandvormig gebouw in het plan is "de 
Vesta", het bevindt zich aan de oost grens van het plan en schermt 
een gedeelte van de stedelijke rondweg af. Het is een lineair 
kerndoosgebouw gefundeerd in het metabolisme. Het gebouw kan het 
baste worden vergeleken met het City-Plan Eindhoven en het 
Raadhuis Ede (fig.48). Het is nauw verwant met het stadhuis. Zowel 
het ontwerpbestemmingsplan (fig.43) als de foto van de maquette 
verbeelden dit gebouw niet consequent. We moeten voorzichtig zijn 
en niet iets naar Bakema toe interpreteren maar zo objectief 
mogelijk het plan lezen. 
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Twee andere gebouwen blijken zowel op de maquette als op de 
tekening verwant, het zijn de gebouwen links naast het stadhuis en 
rechts naast de Oostkolk. Ze verkeren beiden in dezelfde autonome 
positie. De autonomie wordt benadrukt door een toren van tien 
verdiepingen. De toren aan het stadhuis wordt zowel door hat 
stadhuis als door de bebouwing op het geslechte Bastion II buiten 
gesloten. In tegenstelling tot de maquette (fig.44) wordt in het 
ontwerp bestemmingsplan partij gekozen, de onderbouw wordt 
gearticuleerd in de door de villa's ingezette richting (fig.43). 
De bebouwing voor bijzondere woondoeleinden, kantoren en 
praktijkruimten aan de Van Steenbergenlaan staat duidelijk onder 
invloed van de recreatieve architectuur die her en der in 
Nederland op het eind van de zestiger jaren is gepleegd. De 
meedogenloze rigide structuur is ingeruild voor 'de groepering'. 
Volgens c.van de Ven heeft echter deze recreatieve architectuur 
nog geen betoog met grote diepgang en geloofwaardigheid 
voortgebracht. Ben pikant detail is voorts dat deze bouwvorm zijn 
beslag meet krijgen voor het Juliana Ziekenhuis van architect 
J.P.Kloos. Ben architect die in 1985 op tachtigjarige leeftijd het 
boek "Architectuur, een gewetenszaak" publiceerde. Een boek dat 
opschudding veroorzaakte door dat Kloos zijn visie als actueel en 
onontkoombaar presenteerde. Deze visie kreeg gestalte in het boek 
door andere opvattingen op een bijna brute wijze te ontmaskeren. 
Met het ontwerp bestemmingsplan 'Java' in de hand wordt in 1972 
een bouwteam gevormd en de realisatie·schijnt onontkoombaar. Ben 
inspraak procedure wordt gestart. Hoewel de voorzitter van de 
woningbouwvereniging in 1971 al waarschuwde dat zulke plannen 
moei!ijk~nog in een keer gerealiseerd kunnen worden kan de machine 
niet meer worden stilgezet. De woningen op het Java van fig.41 
worden om alle twijfel weg te nemen als krotten afgeschilderd in 
de krant, terwijl zeker de woningen van de woningbouw in een 
redelijke staat zijn. In de jaren daarna worden de woningen 
gesloopt. Het plan Bakema dat veal rekening houdt met de relatie 
oude binnenstad-nieuw Java heeft aan het oude Java geen boodschap, 
zelfs niet aan het historisch patroon dat daaraan ten grondslag 
ligt. Weinig mensen treuren om het oude Java immers de verlossing 
van deze mensen is aan gebroken. Fig.49 geeft een beeld van het 
terrain in 1975, de machine van de vooruitgang is met een ruk tot 
stilstand gekomen. Alleen het eerste deel van het wandvormig 
gebouw "de Vesta" is gerealiseerd door architectenburo De Bruijne 
uit Terneuzen. 
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Het desolate gebied Java en de verpauperde binnenstad geven de 
volgende jaren stof tot bezinning. Het stedebouwkundig buro Kuiper 
Compagnons Rotterdam krijgt opdracht voor een structuurplan. Zij 
maken hun plan in het licht van het felt dat de historische 
binnensteden in de belangstelling staan. Voor de oorzaak van deze 
belangstelling geven zij twee redenen. In de eerste plaats warden 
de kenmerken van de historische stad vergeleken met de kenmerken 
van de nieuwe woonwijken, waarbij verschillen warden 
geconstateerd waaraan een toenemende waarde wordt toegekend. Een 
tweede oorzaak voor de toegenomen belangstelling voor historische 
binnensteden wordt gevormd door de veranderende houding tegenover 
Charter van Athene, dat eenzijdig op de functie was gericht 
(scheiding van wonen, werken, recreeren, ect.) en geen eigen 
plaats toekende aan de vorm tegenover de functie. Conclusie: het 
behoud van de vorm is daarom essentieel voor het bewaren van de 
identiteit en het eigen karakter van een historische binnenstad. 
In 1978 komt het structuurplan gereed, bijbehorende kaart is te 
zien in fig.so. Het is een lijvig rapport waarop nogal wat aan te 
merken valt. Een historische analyse, ietwat slordig, op bladzijde 
elf zelfs ronduit onzorgvuldig, wordt summierder naarmate de 
beschrijving in de tijd vorderd. Relaties tussen de 
stedebouwkundige elementen, tegen de historie uitgezet, worden 
onderbelicht. Ook een analyse van voorafgaande visie's op de 
binnenstad in relatie tot het Java ontbreekt. Zo worden 
'Saneringsplan 1946' en het plan van het Stedebouwkundig 
Adviesbureau Hundsdorfer niet voor kennisgeving aangenomen doch 
terzijde gelegd. In verhouding tot de binnenstad wordt het Java 
onderbelicht. Het gevolg is te zien in fig.SO, een in strijd met 

.het uitgangspunt van het rapport op analytische gegevens gestoelde 
schets die geen ander beslissings mechanisme heeft gekend dan het 
getal in combinatie met de toeval. Dit plan dat juist op het 
gebied "Java" en omgeving stadhuis een zware onvoldoende scoort 
wordt uitgangspunt van het beleid. Het door velen bejubelde plan 
krijgt een fataal karakter als de gemeente Terneuzen besluit geen 
stedebouwkundig ontwerp voor het gebied te laten maken. Fig.51 
geeft een beeld van de situatie in 1989. De invulling van het plan 
is gestart met de bibliotheek en het ziekenfondsgebouw, beide 
rechts aan de oever van de Oost-kolk. Daarna is de sociale 
woningbouw ontwikkelt (bloemkool-structuur onderaan). Bij het 
ontwerp door een buro uit Hulst is fig.51 als onderlegger 
gebruikt. De dijk van de Lievens polder, die zo belangrijk was 
voor de structuur van het oude Java, is over het hoofd gezien. 
Door deze vergissing is de vanzelfsprekende relatie met de 
binnenstad niet aanwezig. 
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Door het beleid van de gemeente wordt het project ook nog eens 
ge1soleerd. Een macaber hoogtepunt krijgt het beleid door een 
projectontwikkelaar toestemming te geven door-zon-woningen te 
bouwen links van 'de Veste' hetgeen inmiddels zijn beslag heeft 
gekregen. Recentelijk is door een projectontwikkelaar het plan 
gelanceerd om links naast het stadhuis een 
busterminal/wegrestaurant te bouwen die over de stedelijke rondweg 
gaat. Deze moet het contact met de Schelde herstellen. De oever 
van de Schelde zou dan een boulevard-achtig karakter moeten 
krijgen. De gemeente staat positief tegenover het plan en zal haar 
beleid in deze formuleren. Gezien de resultaten van het eerdere 
beleid is er alle reden voor ondergetekende deze formulering met 
argusogen te volgen. 

Llceratuur: 
• Tcrneuzen tnforma~ie 10e jaargang nr.4, oktober 1978. 
•De goschi~dt!nis van Terneuzen, J.We.sseling. 
• Stedelljke ~tructuren, H.Rottler. 
• Tussen af~lultdammen en deltadljken, dee! 4, M.H.Wllderom. 
* Stadhuis Terneuzen, L'Archltecture D'Aujourd 'Hui vol.43, 
no.160:,., 173 Sept/Oct p XXXVI. 
• Raadhuls Terneuzen, Bouw vol.26, no.16 1973 aprll 22. 
* Raadhuls te Ede, Bouw vol.32, no.19 1977 september 17 pp.526-
529. 
* De laatste werken van de Architectengemeenschap Van den Broek en 
Bakema, c. van de Ven, Plan 1960 blz. 14-41. 

Archlefstukken Architectenburo de Bruijne b.v. Terneuzen, 
onderwerp: slechting vestlngwerken. 
• Zeeuwsch-Vlaanderen, een gabled 
bed!jklngsgeschledenls, K.J.J. Brand, 
no. 1. 

met een lange en rljke 
Zeeuws Tljdschrift, 1961, 

• Over het ontstaan en de ontwikkeling van de Honte of 
Westerschelde, Zeeuws T!Jdschrift, 1963, no.3. 
• 'Terneuzen denkt aan de toekomst', vr!jdag 24 maart 1972, p.7, 
Cobouw. 
~ 'Zo wordt Terneuzens Stadhu!sw!Jk' vr!Jdag 24 april 1964, P.z.c. 
• Das Werk van den Broek und Bakema, Jurgen Joed!cke. 
• Structuurplan blnnenstad Terneuzen 1976, Kuiper Compagnons 
Rotterdam. 
• Team 10 Primer, Alison Sm!tson RVR 68 TEA. 
* Van Stoel tot Stad, J.B.Bakema RPO 64 BAK. 
• Docements of Modern Architecture, Jurgen Joedlcke, CIAM '59, 
OTTERLO Oscar Newman. 
* Bakema aan het woord, Architect 81 nummer 4. 
• Bureaucracy puts architecture into cold storage, J.B.Bakema, 
Riba J october 1976. 
• Archltectuur, een gewetenszaak, boekbespreklng door M.Ku!pers, 
Archis 2/67. 
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Stadhuis Terneuzen. 

Het stadhuis van Terneuzen is gesitueerd aan de voor Zeeuwsch
Vlaanderen zo bekende dijk langs de Westerschelde en de Oostkolk, 
de vroegere toegang, via de Buitenhaven Oost, tot de 
Westerschelde. Het balcon van de raadzaal geeft zicht op het 
stadsdeel 'Java'. Vroeger een woonbuurt van grondwerkers, werkzaam 
bij de aanleg van de vesting en het kanaal, die daar in houten en 
lemen woninkjes verbleven. Fig.52 geeft de huidige situatie van 
het stadhuis aan. In fig.40 is het stadhuis geprojecteerd in de 
situatie van 1889. Het historisch pat~oon is slachtoffer geworden 
van de vooruitgangsgedachte van de jaren zestig. In 1963 krijgt 
het architectenburo, tegenwoora1g architectengemeenschap, Van den 
Broek en Bakema opdracht tot het ontwerpen van het stadhuis. De 
opdracht wordt verstrekt onder de toenmalig burgemeester mr. 
H.Rijpstra. Globaal gezien kon het programma van eisen warden 
omschreven in termen van representativiteit. Professor Jakob 
Bakema, geboren in 1914 is architect en wordt bij zijn werk 
ondersteund door de projectarchitecten L.Kruijne, D.Paul en 
J.Weber. Omdat het buro Van den Broek en Bakema een veel bewogen 
geschiedenis heeft is het nodig om het stadhuis van Terneuzen te 
lezen vanuit de door de tijd ontstane traditie binnen het buro. 
Een geschiedenis die zich heeft ontwikkelt vanaf 1910, toen de 
architect Michie! Brinkman (1873-1925) voor zichzelf began, tot 
vandaag. De gemeenschap kent vandaag een honderdtal medewerkers. 

Architect Jacob Bakema is in 1948 tot de associatie toegetreden. 
In de drie jaar daarvoor was hij werkzaam geweest voor de Dienst 
Volkshuisvesting te Rotterdam. Via de groep Opbouw werkte hij die 
jaren mee aan voorstellen voor de na de oorlog heropende CIAM
congressen (CIAM= Congres Internationaux d'Architecture Moderne). 
De CIAM was een internationale organisatie waarin pogingen om tot 
een moderne architectuur te komen werden gebundeld. Onderwerpen 
die tijdens de vooroorlogse CIAM-congressen I-V de revue ZlJn 
gepasseerd ZlJn; 1. Mogelijkheden van een g~industrialiseerde 
woningproduktie uitgaande van de woning voor het bestaansminimum. 
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2. De functionele stad. 3. Stedebouw verdeelt in: wonen, werken, 
ontspanning, verkeer en historisch erfgoed. 4. Wonen en vrije 
tijd. Op het naoorlogse CIAM VI is het juist Bakema die pleit om 
de gebouwde omgeving zo te maken dat ze naast bevrediging van 
materiele en emotionele behoeften ook de geestelijke groei van de 
mensen bevorderd. De jonge deelnemers aan de CIAM kunnen de 
zienswijze van de oudere leden niet delen. Ze verlangden bezinning 
op de gewijzigde omstandigheden in de wereld. Op het congres in 
Otterlo (1959) wordt de breuk duidelijk. Aan de ene zijde staan de 
mensen die de oude CIAM gedachten blijven ondersteunen aan de 
andere kant de mensen die architectuur als taal willen inzetten 
ten gunste van het menselijk gedrag. Een deel van de laatste groep 
ziet in de relatie individu-samenleving een basis voor een nieuwe 
architectonische taal. Deze groep staat bekend onder de naam Team 
X. Jakob Bakema, een lid van deze groep, betoogd tijdens de 
introductie van het congres te Otterlo dat er iets fout is gegaan 
met de architectuur. De jeugd wend zich af van de integratie. De 
Nozem of Teddy-boy herkend zich niet in de huidige architectuur en 
wil iets nieuws. Er blijken elementen uit hun context te zijn 
gerukt die een eigen leven zijn gaan leiden. Het 'existence 
minimum' is geen garantie voor het individu om deelgenoot te 
worden van wat Bakema noemt 'total life'. Conclusie; we moeten de 
geestelijke groei van de mens stimuleren en ontwerpen voor de 
samenleving als totaliteit. De architectuur is het gereedschap om 
de menselijke relatie's te verbeteren. 
Eind 1962 begin 1963 worden voor televisie door architect Bakema 
enkele voordrachten gehouden in de serie "Van Stoel tot Stad". Het 
is juist in deze tijd dat hij opdracht krijgt het stadhuis van 
Terneuzen te ontwerpen. Later zijn dez~ voordrachten samengevat in 
net boekje "Van Stoel tot Stad". Daarin betoogt hij dat 
rationalisatie alleen verantwoord is als het vertrouwt raken met 
het wonder van het totale leven/ruimte gewaarborgd blijft. 
Architectuur en stedebouw kunnen middel zijn tot alleen- en samen 
z1Jn in de totale ruimte. Ze hebben een groot doel namelijk; het 
bewustwordingsproces in gang te zetten, een bewustwordingsproces 
dat moet leiden tot verwondering over het zijn. nat is concreet: 
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de wonderlijke samenhang leren kennen die leven heet. Het 
resultaat hiervan is een leven in respect en met belangstelling 
voor die samenhang. Deze samenhang geeft betekenis aan de 
betrekking tussen mensen en dingen, 'van stoel tot stad'. Een 
pikant detail in het boekje is het voorbeeld van een stadhuis. 
Volgens Bakerna rnoet a1t gebouw met z'n vormen vertellen van de 
vele omstandigheden die zich voordoen OlJ het besturen van een 
stad. Aan de hand van een maquette en schetsen wordt duidelijk 
gernaakt dat dit zijn beslag krijgt door de functie van het 
stadhuis te ontrafelen en te verdelen in deelfunctie's. De deel
functie's dienen naar hun aard te worden vormgegeven. Bakema's 
theorie vorming is dynamisch in de zin van het absorberen van 
existenti~le en maatschappelijk bewegingen. Indringende formele 
kritiek is van hem niet bekend. Naast zijn formeel vocabulair: 
modern maar toch ook ge-extrapoleerd op de traditie, schijnen 
anderen toch ook met hun formeel arsenaal tot het doel te kunnen 
komen. 

Bet Terneuzense stadhuis is een schroefvormige ruimte, opklimmmend 
in twee flanken met halve verdiepinghoogte. De spiraal of 
schroefvormige ruimten vinden hun oorsprong in Mesopotami~. Het 
zijn Babylonische en Assyrische zikkurats, een voorstelling van de 
zetels der goden. De bekendste en meest inspirerende is de nooit 
voltooide toren van Babel. In Rome worden de spiralen via 
Borromini, in de Sant Ivo, weer aan de orde gesteld (fig.54). 
Onder de wijze hoede van de kerk is de torenbouw als zinnebeeld 
·van de menselijk streven naar hoger niet meer tot mislukking 
gedoemd. De Italiaanse architect Portoghesi meent dat naast de 
kerk als behoedster van de waarheid ook nieuwe horizonten van 
inzicht Borromini hebben gedreven tot deze vorm. De Deense 
architect Lauritz Thura ontwierp de toren van de Vor Frelsers 
Kirke te Kopenhagen (fig.55). De spiraal vormige toren 
geinspireerd op Borrornini 's Sant Ivo werd zo in 1750 opnieuw aan 
de orde gesteld. De architect Mathieu Lauweriks (1864-1932) en 
Theo van Doesburg (1883-1931) waren beiden ook geobsedeerd door de 
spiraal of schroef. Het meest tot de verbeelding sprekende 
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voorbeeld van Van Doesburg is het monument in gewapend beton voor 
de stad Leeuwarden (1916). (fig.56) Een bijna letterlijke 
verbeelding van de spiraal krijgt zijn beslag in het Monument van 
de Derde Internationale van Tatlin, ontworpen in 1920 (fig.57). 
Voor Tatlin was de spiraal een symbool voor de vooruitgang binnen 
een vrije mensheid. Giedion vergelijkt hem met de S.Ivo en legt de 
nadruk op de voor de moderne architectuur kenmerkende wederzijdse 
doordringing van binnen- en buitenruimte. Als laatste het 
voorbeeld van Paul Klee, de spiraal wordt ingezet om uitdrukking 
te geven aan de vitaliteit (fig.58). Ook Bakema verheft de 
spiraal- of schroefbew~~ng tot ruimte typologisch beginsel. Een_ 
stap die mede vanuit de ronde dakopbouw van de Van Nelle fabriek, 
van zijn voorgangers J.A.Brinkman en L.C.v.d.Vlught, moet worden 
verklaard (fig.59). Een verrassende zuivere toepassing van de 
spiraal door Bakema heeft gestalte gekregen in de Gereformeerde 
Kerk te Nagele (fig.60). De spiraal culmineert op een werkelijk 
schitterende wijze in de vrijstaande toren. Ook clustering van 
woningen in spiraal vorm behoort'tot de beproefde oplossingen. De 
schroefvorm van het stadhuis van Terneuzen (fig.61) kan niet 
anders warden vertaald dan met het begrip dynamiek. De langs twee 
flanken opklimmende schroef rond de kern krijgt een onverwachte 
beeindiging in de vorm van een scheepsbrug. Nautische vormgeving 
bekroont een organische spiraal. Deze oplossing kan onmogelijk 
verklaard warden door een vergelijking met Le Corbusiers's 
nautisch vocabulair versus zijn aanvallen op het expressionisme. 
De verklaring moet gezocht worden in de 'vooruitgangsgedachte'. 

'Nautische vormgeving als pars-pro-toto voor de techniek. We kunnen 
stellen dat deze keuze niet uitmunt in helderheid, sterker nog, 
zelfs verwarring sticht. 

Juist tussen het ontwerp van het stadhuis te Marl in West
Duitsland (ontwerp 1958) en het ontwerp van het stadhuis van 
Terneuzen komt de japanse architect Kenzo Tange in de picture met 
z1Jn theorie die zegt dat duurzame en tijdelijke elementen 
gescheiden dienen te worden. Op het laatste CIAM-congres (1959) 
stelt hij naast ZlJn stadhuis van Tokio, hoewel dit minder 
uiteengelegd is als het stadhuis van Marl (fig.62) maar toch ook 
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gebaseerd is op dezelfde hoofdgedachte, het probleem van de 
groeiende productiviteit aan de orde. De gevolgen van de 
industriele revolutie zijn zeer destructief voor onze gebouwde 
omgeving. De verkeerscongesties, het wonen in veel te grote 
dichtheden, het verlies aan individualiteit en spanningen binnen 
de samenleving zijn de gevolgen. Een oplossing voor deze problemen 
ZlJn te vinden in zijn theorie over het metabolisme. Deze theorie 
verkondigt niet alleen dat tijdelijke en duurzame elementen 
gescheiden dienen te worden maar ook veranderlijke en continue 
elementen, anonimiteit en identiteit, elementen met een korte en 
met een lange duurzaamheidscyclus en een scheiding tussen 
elementen met een kleine en met een grote schaal. Tange verwees 
naar het metabolisme in biologische organismen. Deze organismen 
zijn 'vrij gegroepeerd binnen een strenge orde'. Alleen via deze 
weg kunnen de problemen voorkomend uit de Industriele Revolutie 
die acuut zijn worden te lijf gegaan. range's theorie brengt 
spectaculaire plannen voort zeals o.a. het 'Tokyo Bay Plan'. Ook 
door hem be1nvloede japanse architecten komen met metabolistische 
plannen, b.v. 'Clusters in the Air' van Arata Isozaki. 
Het procesbeeld van het metabolisme geschetst door Kenzo Tange, 
een uitdrukking van de 'stofwisseling' en omzetting van energie in 
het gebouw, sprak Bakema onmiddelijk aan. Hetzelfde geldt voor de 
'Stam-Web' gedachte die Sadrach Woods in 1960-62 naar voren 
bracht. Charles Jencks merkt op d3t de objectieve structuren 
zonder symbolen en monumenten, waar volgens Woods de universele 
maatschappij geen behoefte aan heeft, in de gepresenteerde 

,prijsvraagprojecten anders uitpakken. De dienende ruimte 
overheerst de bediende ruimte (Louis Kahn) met als praktisch 
resultaat een enorme nadruk op de verschillende vormen van 
bewegen. De breuk die hier uit voortkomt,_ namelijk de scheiding 
tussen architectuur en stedebouw wil'Bakerna voorkomen door zich 
vast te klampen aan de meer traditionele boornstructuur. Zo wordt 
Bakema's stadhuis, functioneel uiteengelegd te Marl, een groeizame 
spiraal in het stadhuis van Terneuzen. Een spiraal gevormd door 
een opeenstapeling van cellen gestapelt rond een kern of in Woods 
woorden, rond de stam. Idealiter gezien zouden de cellen aan de 
stam convexe hoeken moeten hebben die hun loskoppelbaarheid zouden 
moeten benadrukken. Maar zuivere convexiteit is veelal niet 
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mogelijk zodat een citaat als pars-pro-toto moet optreden. Bij het 
stadhuis van Terneuzen is de vanuit de burgerzaal geziene concave 
pui daar een voorbeeld van. 

Als eerste metabolistische werk van Van den Broek en Bakema wordt 
door c.van de Ven het ontwerp voor de Euromast (1957) te Rotterdam 
genoemd. Het zou teveel op hinein-interpretatie berusten om dit 
ontwerp inderdaad zo op te vatten (fig.63). De metabolisten-groep 
werd immers pas in 1960 opgericht door Kisho Kurokawa, Kiyonori 
Kikutake en de architectuur criticus Noboru Karvazoe. We kunnen 
het ontwerp van de Euromast dan ook het beste naast het 
"intrapolis' van Walter Jonas zien. De techniek wordt ingezet voor 
het oplossen van wereld problemen. Het gebouw voor de Wereld
tentoonstel ling te Osaka (1970) is wel een metabolistisch bouwwerk 
(fig.64). Het gebouw bestaat uit een aantal kernen of beter 
'stammen' met daar tussen gehangen een aantal cellen. De spiraal 
vorm is minder in het oog lopend hoewel het zondermeer duidelijk 
is dat het gebouw zijn maximum vindt via de cellen in een kern. De 
plaatsing van het gebouw in de VlJVer is niet alleen een 
herinnering aan de gecultiveerde natuur in Nederland maar het is 
ook het uitdragen van de natuur overwinnende Stam-Web gedachte. 
Samen met het bekende hoofdkantoor van de PCGD te Arnhem en het 
Computer Centrum Amro Bank te Amstelveen vormen het gebouw voor de 
Wereldtentoonstelling en het stadhuis van Terneuzen voorbeelden 
van enkelvoudige, vrijstaande gebouwen die een metabolische 
beeldtaal meekregen. Door kernen op min of meer regelmatige 
afstanden te plaatsen en door deze kernen via cellen te verbinden, 
konden in alle mogelijke richtingen uitdijende structuren 
ontstaan. Lineaire voorbeelden zijn het stadhuis van Ede en het 
City-plan Eindhoven. Het bekendste voorbeeld van een webstructuur 
zijn de Siemens kantoor- en laboratoriumgebouwen te Munchen
Perlach. 

De gevelopbouw van het stadhuis van Terneuzen wordt gekenmerkt 
door het haakvormig bandvenster. Via architect J.Duiker die het 
haakvormig bandvenster al in de L.T.S. aan de Zwaardstraat te 
Scheveningen (1931,fig.65) toepaste komt het bij architect J.H. 
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van den Broek. Bekend is het wooncomplex 'De Eendracht' Rotterdam, 
Blijdorp (1931-34). Het motief wordt zelfs tot huisstijl. Bakema 
die eerst op krachtige wijze met Woonhuis Wieringa te Middelharnis 
(1956,fig.66) de kachel met het haakvormig bandvenster aanmaakt, 
blijkt zich toch weer opnieuw in te passen in de traditie als hij 
als architect optreedt in Terneuzen. 
Op werkelijk fantastische wijze is hier het motief toegepast. De 
brutalistische materiaal keuze beton en betonsteen versus 
raampartijen waar glas is gevat in gebeitste hardhouten kozij~en 
geeft het stadhuis welhaast de status van een sculptuu~ Zo dragen 
materialisatie en haakvormig bandvenster bij ·tot krachtige 
handhaving van de blokvormen. Juist in Terneuzen wordt het 
haakvormig bandvenster tot zijn uiterste consequentie doorgevoerd, 
namelijk rondlopend, waardoor een niet mis te vatten 
architecturale duidelijkheid ontstaat. De raampartijen kunnen door 
de voornoemde materialisatie gelezen warden als respectievelijk 
transparant, een vlak met een ritmische textuur en een zwart vlak. 
De pergola, een constructie die bij uitbreiding het dak gaat 
dragen van de derde verdieping, vertelt het publiek het geheim van 
de bandvensters. De dak/vloerbalken worden namelijk via een 
ondersteunende kolom in de kern opgelegd. 
De entree krijgt een plaats onder de uitkragende raadzaal, 
beschermend maar tegelijk ook de functie van de bestuurder 
relativerend ten gunste van het besturen. Van de kolkzijde gezien 
wordt de raadzaal wat de maat betreft extra gearticuleerd. Een 
articulatie die het besturen wil benadrukken maar tegelijk de 
mogelijkheid biedt de raadzaal via reflectie aan te lichten. 
Komend uit de richting van de watertoren is het juist de raadzaal 
die exclusief uitsteekt. De bekroning van het gebouw gevormd door 
de lift opbouw en de schoorsteen met vlaggestok moet geplaatst 
warden in de nieuwzakelijke traditie van het architectenburo Van 
den Broek en Bakema. Het is niets anders dan een rechtstreekse 
extrapolatie op de schoorsteen-trap-vlaggestok constructie van de 
L.T.S aan de Zwaardstraat te Scheveningen van architect J.Duiker. 
Het interieur wordt door de splitlevel opbouw bepaald. Deze opbouw 
heeft op een wel zeer bijzondere wijze gestalte gekregen, namelijk 
een verlopend splitlevel waarbij het vloerverschil, van onder naar 
boven gezien, van een derde verdiepingshoogte naar een halve 
verdiepingshoogte wordt ontwikkeld. Het gevolg is niet alleen een 
richting in het splitlevel maar ook een nauwere band tussen de 
verdiepingen die daar functioneel direct de aanleiding voor geven. 
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Het haakmotief gebruikt in de gevelopbouw wordt opnieuw aan de 
orde gesteld in de plattegronden. Als architectonische 
typologische verschijningsvorm is een zo uitgesproken toepassing 
nieuw. Stedebouwkundig was de haakvorm al door architect J.H.van 
den Broek toegepast aan de Schiekade te Rotterdam, later wordt 
hij, hoewel zonder stedebouwkundige aanleiding, weer toegepast 
door het buro Van den Broek en Bakema in het project 'Oude Toren' 
aan de J.F.Kennedylaan te Eindhoven. Het haakmotief toegepast in 
de plattegronden van het stadhuis te Terneuzen kan daarom niet 
alleen worden beschreven in termen van stabiliteit maar moet 
gelezen worden in de traditie van het buro. De haakvorm wordt 
ingezet om de 'werkplek' expliciet te maken. Dit krijgt werkelijk 
op een schitterende WlJZe z1Jn beslag in de kamers van de 
wethouders waar een verlaagd plafond de door de haakvorm ingezette 
betekenis bekrachtigd. Uiteraard is er verband tussen architect 
H.Hertzberger's kantoorgebouw voor Centraal Beheer en het 
stadhuis, beide in 1972 opgeleverd. De materialisatie kan worden 
beschreven als brutalistisch, een term die rond 1955 door Alison 
en Peter Smithson voor het eerst is gebruikt. De herkomst van het 
woord moet mogelijk worden gezocht in het Franse begrip 'beton 
brut'; onbewerkt beton, maar zeker is dit niet. Brutalisme staat 
voor architectuur waarbij alle materialen zonder enige poging tot 
verfraaiing zichtbaar blijven en de constructies niet worden 
verborgen. Het heeft 'eerlijk en oprecht' als ondertoon. 
Deze materialisatie en detailleri~g zijn volgens het buro Van de 
Broek en Bakema bedoelt om een stoer en levendig gebouw te maken, 
dat het in deze situatie kan opnemen tegen de watertoren, dijk 
sluizen, schepen en nieuwe industrieen. Afsluitend kunnen we 
stellen dat het stadhuis van Terneuzen zeker tot het beste werk 
van architect J.B.Bakema behoord. 

Llteratuur: 

* De laatate werken van de archlectengemeenschap Van de Broek en 
Bakema. C.van de Ven, Plan 1980 blz. 14-41. 
* Stadhuls Terneuzen. L'Archltecture D'Aujourd 'Hui vol.43, 
no.169. 173 Sept/Oct p XXXVJ. 
* Raadhuls Terneuzen. Bouw vol.28. no.16 1973, aprll 22. 
Raadhuls te Ede. Bouw vol.32. no.19 1977, september 17 pp.526-529. 
* Netherlands Pavilion. The Japan Architect v.44 aprll 1969. 
* Bureaucracy puts architecture Into cold storage. J.B.Bakema, 
Rlba J october 1976. 
* ReCexen: trammelant In de tempel van dlonysus. A.van Ruler. Plan 
11 1978. 
*Over het beroep van architect l, J.Launspach, Plan 4 1979. 
*Over hat beroep van architect II, J.Launspach, Plan 5 1979. 
* Bakema aan hat woord. Archlect 81 nummer 4. 
* 'Terneuzen denkt aan de toekomst' vrlJ.dag 24 maart 1972, p.7, 
Cobouw. 
* •zo wordt Terneuzena Stadhulswljk' vrljdag 24 aprll 1964, P.z.c. 
* Daa Werk van den Broek ·und Bakema, Jurgen Joedlcke. 
* nae ftillan encyclopedia. 
* Ir.J.H.van den Broek, projecten ult de perlode 1928-1948. DelCse 
Univeraitaire Pers 1981. · 
a Space In architecture, Cornella van de Ven. 
a Geschiedenis der Bouwkunst 2, Sutterland-Pontler 1981. 
* ftodern ftovements In Architecture. Charles Jencks. 
* Team 10 Primer. Alison Smithson. RVR 68 TEA. 
* Van Stoel tot Stad, J.B:Bakema RPO 64 BAK. 
a Documents oC Modern Architecture, Jurgen Joedicke CIAM"59 
OTTERLO, Oscar Newman. 
* Vision der Moderne, Heinrich Klotz 
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Ju I ana Ziekenhu s 
Terneuzen 

Het Juliana Ziekenhuis te Terneuzen 

Met de sloop van het Juliana Ziekenhuis verdwijnt he~ 

belangrijkste voorbeeld van het Nieuwe Bouwen uit Terneuzen. 
Belangrijk omdat het het meest compleet de opvatting van "het: 
moderne" uitdraagt. De in 1905 geboren architect Jan Piet: Kloos 
leeft nog steeds en woont in Haarlem. De grote voorbeelden voor 
hen waren de architect Duiker, architect van het bekende 
Sanatorium Zonnestraal, en de architect Dudok, architect van het: 
stadhuis van Hilversum. Bij architect Duiker was hij ooit gestart 
als tekenaar-opzichter en bij de architect Dudak heeft hij een 
viertal jaren gewerkt aan het Nederlandse studentenhuis in Parijs. 
Architectuur is voor architect Kloos de synthese tussen functie 
en constructie. De functie is het gestelde doel de constructie 
zijn de geeigende middelen. Deze definitie lijkt geen ruimte te 
laten voor een onverwachtte' invulling. Toch zijn er mogelijkheden 

want aan het begrip "functie" wordt een onverwachte inhoud 
gegeven. Kloos spreekt namelijk over rationele of de meetbare 
functies en over niet meetbare of emotionele functies. Van de 
zozeer bejubelde objectiviteit in de architectuur van het Nieuwe 
Bouwen blijft met deze ontsnappings clausule weinig over. 
Volstrekt tegengestelde produkten kunnen ermee op een lijn word8n 
gezet. Architekt Kloos streeft in al zijn gebouwen naar een 
eenheid van de gelijkwaardige componenten construct:ie en 
functie. Met deze manier van werken verliest modieuze vormgeving 
iedere aantrekkelijkheid. Twintig jaar nadat Kloos bij Duiker zijn 
eerste ervaring opdeed met een specifieke vorm van ziekenhuisbouw, 
krijgt hij, kort na het woonhuis en het sportgebouw in Aardenburg 
de opdracht voor het ontwerp van een algemeen ziekenhuis in 

,Terneuzen. Hierna volgen grotere opdrachten voor Almelo en 
Groningen. In de jaren 60 en 70 bouwt Kloos tenslotte de 
uitbreiding in Kampen en een geheel nieuw ziekenhuis in 
Hardenberg. Het Juliana Ziekenhuis was een gebouw dat nooit: 
opdringerig was. Ingebed, in tijd, ruimte en cultuur is het 
gebouwd op de vroegere sportvelden. De verbijzondering heeft bijna 
uitsluitend plaats, zoals bij alle produkten van het Nieuw Bouwen 
in de secundaire elementen, zeals de opritten, ingang, 
schoorstenen, de trappenhuizen ect. Kloos past, behalve in Almelo, 
steeds twee entree nivo's toe. De hoofdentree, voor de opname al 
dan niet per ambulance, ligt op straatnivo, de bezoekersingang/ 
goederenaanvoer een nivo lager. Steeds domineert de opname ingang. 
De hoofdopzet van het Juliana ziekenhuis in Terneuzen kan worden 
omschreven als een langwerpige blok van vijf verdiepingen, waarin 
het beddenhuis, met haaks daarop een tweede blok, de zusterflat, 
en een laagbouw er eyenwijdig aan, waarin de centrale 
voorzieningen.Wat zijn omgaan met de dood betreft kreeg alleen het 
rouwcentrum/mortuarium in Terneuzen een volwaardige plaats. Da 
fraaie ligging op het terrein bood de nabestaanden een omgeving 
waar tijd is voor de dode. Het Juliana ziekenhuis is uitgevoerd in 
gele baksteen in halfsteensverband, z1Jn standaard uitvoering, 
handtekening, tot 1967 toen hij overging op betonblokken (Nieuw 
Bouwen). Door het weg laten van versierde elementen op plaatsen 
waar bouwkundige elementen elkaar ontmoeten beschikt Kloos niet 
over de mogelijkheid ongelukkige aansluitingen te verdoezelen. Als 
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bepaalde ontmoetingen van constructie's als gevolg 
ontwerp opvatting teleurstellend uitkomen accepteerd 
volledig. 

van 
hi j 

zi j n 
dit 

Als architect is Jan Piet Kloos een exponent van het Nieuw Bouwen 
en dus een medewerker van "het moderne project". "Het moderne 
project" kan worden omschreven als bevrijding van de 
klassenmaatschappij, een gezonde en sociaal verantwoorde 
woonsituatie, mogelijkheid voor elk individu tot participatie in 
"total life", vrijheid, bescherming, voorspoed en voldoening. Het 
moderne project is echter na Jan Piet Kloos zijn Juliana 
Ziekenhuis herhaalde malen vast gelopen. We ZlJn nu zelfs in een 
toestand verzeild geraakt waarin "het moderne project" muur vast 
zit. De architecten die meewerken aan "het moderne project" hebben 
onder invloed van de feiten, het uitsterven van dieren en planten, 
milieu vervuiling, snel toenemende discriminatie, blijvende 
werkloosheid voor sommige mensen, ect. het begrip "vooruitgang" 
vervangen door het begrip "overleven". 

Tech is het Jan Piet Kloos die op tachtig jarige leeftijd (1985) 

zijn boek publiceerd; "Architectuur een gewetenszaak". Het boek is 
een subjectieve en idealistische pleidooi voor een betere toekomst 
waarin architectuur een dienende taak heeft te vervullen. Na een 
wat ruwe ontmaskering van de laatse bouwstylen/stromingen tovert 
hij het Nieuwe Bouwen weer als de ware boodschap voor de dag. Zo 
presenteert Jan Piet Kloos z1Jn visie neergelegd in het Juliana 
Ziekenhuis opnieuw als actueel en onontkoombaar. 
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c. M. Kempe voor llel 1lodlluu 11<Jn Temcuun, een ontwerp 11<Jn arcll!Ucl J.B. Bakema. 

Stadhuis van Tern~uzen: 
monument van de jaren zestig 
TERNEUZEN -Het stadhuls van Tor· 
neuzen, boo(tepunt u.lt bet oeuvre 
van de lnmlddels overleden arcbltecl 
J. B. Bakema, ls belanrr!Jker voor de 
modeme arcbllectuur In Zeeland dan 
wat dan ook. Tot dose conclusle koml 
C. M. Kempe(Z7),sludent aan deTecb· 
nlsche Unlversllell Elndhoven. Kem
pe, die part-time archllect BNA Is blJ 
bet Temeuzense arcbllectenbur~au 
De Bruljne bv, wll blnnenkort atsln· 
deren op een scrlptle over dose con
slruclle van belon en belonsleen. 
"Hot stadhuls van Bakema ls een mo
nument van de jaren zesllr. Veel meer 
dan In andere rebouwen wordt bier 
de complexllelt van die jaren ver
woord. Hel stadbuls ls ook sonder 
meer bet beste Nederlandle stadbuls 
ult die llJd. En bet besle wat Bakema 
ooit been neerrezet." 
Bakema had daarvoor de vrlJe hand 
gekregen van hot Temeuzense stads· 
bestuur. Burgemeesler mr H. RUpatra 
wenste boven alles een representatlef 
onderkomen. WeWcht daarom dat de 
verboudlng tussen nuttlge werkrulm· 
le enemjds en de veelal dubbele en pa· 
rallelle gangen· en trappenslelsels an· 
demjds helemaal zoek Is. Ook al lUkt 
bet gebouw zeer groot, de soclale 
dlenst en de dlenst gemeentewerken 
zltlen ult rulmtegebrek In dependan· 
ces. 
De schepplng van Bakema staat van· 
daag lvrlldag) In de rU van genoml· 
neerden voor bet predlkaat van 'fraal· 
sle en kunstzlnnlgsle gebouw' van 
Zeeland. Tussen bet Ir J. W. Topshuls 
op Neeltje Jans. Den Hoekzak In Oost
burg, hot kantoorgebouw van ProvJn· 
clale Walerstaat In Mlddelburg. dat 
van Rljkswaterstaat 1n Goes en enkele 
andere gebouwen c:Ue door drte archt· 
tectuurcr1Uc1 onder de loupe zijn genC>6 
men. 
Kempe studeerde bouwkunde aan de 
HTS In Vllsslngen en begon vier jaar 
geleden aan de studio arcbllectuur· 
lheorle en wljsbegeerte In Elndhoven. 
HU hoefde nlet tang le zoeken naar een 
afstudeerproject. Vanult zljn lekenka· 
mer aan de Herengracht In Temeuzen 
kUkt hU op bet oude Java. De arbel· 
derswljk die In de jaren zestlg gesloopt 
werd om plaats le maken voor eon ge
heel nleuw stadscentrum. De voorult
gangsgedachle van toen, volgens zljn 
studio de belangrijksle drljtveer voor 
bet sloopwerk, beloofde Temeuzen 
grootsteedse allures. Kempe verdlep
le Zich In de vraag water van de haven· 
stad aan de Weslerschelde had kun· 
nen worden en waarom hetnooltzover 
Is gekomen. Alleen het stadhuls ver· 

roes, samen met hot beJaardencom· 
plex De Veste, een boge enlange wand 
van nats die aan bet Wlnkelcentrum 
een vlsuele begrenztng en luwte moe
ten geven. 

Ikea-huisjes 
De voorultcanrsredacbte sneuvelde 
toen de nozems plaats maakten voor 
provo's en kabouters en bet Java blee! 
onbebouwd. Tot vorlr jaar, toen de 
laatste kans op rrootscballrheld voor 
bet Java verloren rtnr en de bcnw 
van premle-koopwonlnrea en wo
nlnrwet wontnren heron. Keurlce 
Ikea·bulsjes staan nu terenover Ba· 
kema'1 toren van Babel. 
Althans, de vergeUJklng met de oud
teatamentlsche bouwmeeslers wordt 
door Kempe getrokl<en. Hot aebouw 
bleek voor hem een aparte studle 
waard, naast de sledebouwkundlge 
onderzoek In bet Java. De omhoog· 
strevende splraalvorm In bet atadhuls, 
de negen verclleptngen die om een be
tonnen kem, een stam van llltschach· 
ten, clrkelen aJs In een wokl<el, stoelt 
volgens de Jonge architect op een Ian· 
ge tradltle In de bouwkunst. Bakema 
had doze splraalvorm al gebrulkt In de 
Oereronneerde Kerk van Nagele 
cNOP> aJs symbool van menseUJk stre
ven naar God. Maar ln Temeuzen ook 
aJs eon symbool van groel. De onderde
len van bet stadhuls, dat wll zeggen de 
verdleplngen die aan de stam UJken le 
zljn opgehangen. herlnneren aan de 
takken van een boom. 
,,Daarmee bebje nog nlet alles van bet 
stadhuls genoemd. Het bouwwerk Is 
een opeenstapeUng van them a '1. Nlet 
alleen de schroetvorm. maar ook Ba· 
kema '1 tdeefn over metabolbme Vind 
lk ertn terug. Een blologlsch organls· 
me waarvan de cellen vr1J gegroepeerd 
Zlln In eon atrenge orde. De haakvor· 
men, de 'handtekenlng' van bet arch!· 
leclenbureau Van de Brook & Bake
ma, komen overal In bet gebouw terug, 
zowel In de raampartijen aJs In de plat
legrond. Een staatsletrsp naar de In· 
gang van bet stadhuls ontbreekt. Hot 
gaat om bet besturen, nlet om de be
stuurders, wll Bakema daannee zeg. 
gen. Die bestuuders komen bl!na on· 
gezlen, stlekwn, via eon klelne lngang 
onder de raadzaal naar blnnen. Wle 
bet gebouw voor hot eerat Zlet weet 
nlet waar hU de lngang moot zoeken." 
Maar sterker nog voelt Kempe Zich 
aangesproken door de malerlaal·keu· 
ze. Ruw beton en betonsteen maken 
bet gebouw brutallstlsch. ,.Hot gaat 
om de mens In bet gebouw. Door bet 

130 

beton van de wanden en hot grantet op 
de vloeren wordt de mens vanael! on· 
der de aandacbt gebracht. Hot con· 
trast kan nlet groter Zl)n. ·• 

Breukvlak 
Het stadb11l1 staat, In de ontwlkke
llnr die Bakema doormaakle, op bet 
bre11kvlak van bet '011de' modeml• 
me, de dorm•'• YID CIAM-an:bltec
ten als Le Corbusler, en de stljl die 
daarop sou volren. Ab die nle11we 
stljl al een naam beel'I dan Is die be
dacbt door diem terenstanders: de 
nleuwe trutttrbeld. Hoe bet ook o!J. 
Bakema beel'I aan de strenre Yormen
taal van de CIAM wat ID(ftdluten 
van de soclale wetenscbappen toere
voerd. Zonder OYertrens le Yenallen 
In de Monteuorl-kleurtjeo en • 
YOrmP,Jes die tlcn Jaar na oljn ont· 
werp van 1964 en vorue werdea.. Maar 
de burrenaal op de necende Yerdle
plnc met dJn ronde oversanc Yan 
r•aswand naar dak. de vole boekjes 
om ventoppertje In le spelen endede
coratleve per,ola boven bet terns ep 
de vljfde verdleplnr alJn loch con .... 
1tes aan de speelsere opvattlncen. 
Kempe beelt In Zljn studio bet atad· 
huis naut Bak em a ·1 eerder on twerp 
voor hot stadhula In het Westdultse 
Marl geuL Aile tunctles In dat atad· 
huls Zlln nog ultttngelelld In aparte 
bouwvolumes. gerangschlkt In een 
strenc geometrlsch patroon ... In Tor· 
neuzen koos hijJuia:t voor integraUe en 
een groelzame sptraalvonn. Het st.ad· 
hula van Marl staat loa van Zlln omge· 
vtng. In Temeuzen maakt het er dee! 
van Wt. Ba.kema stapt in Temeuzen a! 
va.n de meedogenloze blokk.en en 
maakt de mens weer belangrtjk. Met 
de splraalvonn beelt h\j eon stuk)e trs· 
ditto In Zl)n bouwen teruggebracht en 
tra.dlUe ls een deel van de ldenUteltdlf' 
een gebouw ook nodlg beel'I." 
"Hot Topsbuls van W. G. Quist kan 
noolt met bet 1tadhul1 van Ternemen 
verreleken word.en•·, stelt Kempe. 
,,bet baalt bet nlet blj bet work Yan 
Bakema wat acbterrrooden betrel'I. 
Het Topsbuls Is ceon markant re
bcuw In de arcbltectuurcescbledenls 
want bet ls eon bcuwwerk dat met an
dere rebouwen In etn lljn llrt. Het 
stadbuls van Temeusen staat Juhl op 
de rrens van twee tljdperken. Alleen. 
bet stadbub staat nlet In de Randltad 
maar In een 11ltboek van bet land. Ala 
bet In de Randltad was rebcuwd bad 
bet veel meor belanptelllor rekre
cen." 

e JOOll van Leeuwen 
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SWOP IN VOLLE GANG 

Julianaziekenhuis is een goed 
voorbeeld van Nieuwe. Bouwen 
TERNEUZEN -Bet is nu te laat. De slopers zijn volop aan het werk en over een paar weken Is er 
nlets meer over van het Jullanazlekenhuls dan de kale plek aan de Van Steenbergenlaan waar 
let 36 jaar heeft gestaan. Met dlt zlekenhuls, oolt gebouwd als protestants antwoord op de 
skrke groel van het katholleke zlekenhuls In Slulskll, verdwijnt een van de welnlge archltec
tonlsche monumenten van de stad Temeuzen. 
Heewel de •till van het gebouw, doot
drenk\ met de Id- van bet Nleuwe 
Bouwen en de lllllcUonallt.el&, bem 
- aanspreek&, bncbouwt Ins c. 
Kl!mpe, - .... bet Temeu
- arcllltectenbweau De Bruijne 
tw. de &loop 1111 ffll sroot verllea voor 
de ltlld. Kempe. die ll,ln IWdle arclll· 
--.... de 'IV In Elndho
... belloot met een onclenoek nur 
bet 'l'emeuzenR lltaclhul.I. verdlepte 
llch ook In dlt bouwwerk. ZUn conclu
lle la dat dlt gebouw een heel pat 
voorbeeld la van bet werl< van uchl· 
tect I. P. Klooa. Maar nlemand heelt 
oelfa maar de moelte senomen om het 
van blnnen en VIUI bulten In detail te 
fotocrUttn, IOdat het nageslacht nor 
WHt kan hebben VIUI de preatatle die 
Kloal bler lewrde. 
Kompe: ..II< bad wel verwacht dat er 
lemaDd &an de bel IOU ll'ekken toen 
8cbeldeoord 1aan de Konlngln Emma· 
IMn. gebouwd door L. de Bruijne. 
smncUeaer van het uchltectenbu
'"" waarvoor Kempe werk&, ttd.1 vo
rll Jaar wen! gealoop&, mur ook dat la 

~=~~~~~ 
merken van de Amlterdamle IChool. 
mala In de boekoplOlllnlen. Het la 
aonde 1111 we nu ook zomaar voorbij 
aaan aan bet lllllanulekenhul.I. Voor
al Clllldat mur welnil crote uchltec· 
ten In Temeuan hebben gebouwd." 

lea doea daa In bet lullanaaleken
buls. Hlerla koa blJ aiju hele -. 
aehap kwlJL • De cele ateensoort die 
hlJ tot 1981 eo-uent oYeral In p 
brulkte ldaarna werd bet belomteenl 
en de blote dcbtbaarbeld van de eon
atructle, aija de bandlekealacen die 
Kl- ook la bet lullanaalekeahula 
aette. 
BUaonclerbeld aan bet gebouw la bij
voorbeeld bet mortuartum. het ronde 
bijgebouw, op een klelne afstand van 
het hoordgebouw • ..In Terneuun heelt 
IOooc bet omgaan met de dood heel 
ernatla genomen. De dood heelt hlJ 
toen noc doelbewuat bulten bet II~ 
kenhula gelaten. In de andere zleken· 
hulun die hlJ bouwde CAlmelo, Kam
pen, Oronlngen, Hardenberc, Amster· 
dam-Noon!. red.I lntecreenle hU bet 
mortuartum gewoon In het zlekenhula, 
de dood boort bU het !even. In Temeu
un wilt hlJ dat nor nle&. Het ronde p
bou~e la nu duo verheven tot een 
poetlach element In bet totale ont
werp." 

.Jan Pld IOooc wen! In 1905 geboren In 
Harlem. de atad waar hlJ nu. hoogbe
lnnl. noc ateedl woont. Na de HTS In 
Utneht werkthlj In 192"1 voorde uchl· 
tect I. Dulker aan het sanatorium 
'ZoMestraal' m Hllverswn. aamen 
met bijvoorbeeld het Rletveld-SChrO
derllwa in Utrechteen vandeeersteen , 
direct de meeat bekende exponenten ! 
van het Nleuwe Bouwen. De atromlns i 
die IOooa zjjn hele leven lana II trouw 
11.nunog. 
Voorclat hlJ zich 1111 ulfstandlc an:hl
tect veatlgt. ontwerpt hlJ samen met 
w. M. Dwlok het Collece N~rllUldllll 
In Par\lL Na oncler meer de bouw van 
bet Rijn1ancla M111eum In Wassenaar 
en een 1tedebouwlcuncll1 plan voor de 
wederopbouw van NijYenlal tvlak na 
de oorloll. mukt IOooa In 1H7 \'OOI' 

bet eerat kennia met Zttuwscb-Vlaan
deren. HU tekent namelijk een aport
pavtl)oen voor Aanlenburs. welk p
boUw nu noc deel ultmaakt VIUI bet 
Van Dongenspon.park. In dauel!de 
jaar bouwt hlJ het woonhula "Ceres' In 
Aanlenburs . 
..Een IOClallat aoncler partlJ"'. w om
~lt Kempe de maatschappijvlsle 
die Klooc In zjJn ldeallsme onverkort 
ID zjjn ontwerpen reatalte pf. Het la •-Kempe daarom een raadael waar
om bet behoudend protestantae bevol· 
IUntlldeel van Terneuz.en Juiat deze 
Klum verl<ooa om. in het begin van de 
1u-en vijl'Ug. een ziekenhuls In Temeu
oen te ontwerpen. Het werk eraan 
duurde van 1951 tot 19M. 
!kl JullanUlekenbula Is volcem 
K-pe ~ meer een l'raal work 
vu Kl-. .Jk tleDk dat hlJ la andere 

Waarmee volgena Kempe de kem VIUI 
IOooc' uchltectonlacbe opvatt.lngen 
wonlt geraakt. Het poitlache, verf· 
raalende element van II.In ontwerpen 
zit noolt In de hoofdfUncUes VIUI bet 
gebouw, zollll In bet beddenhula wear 
de zleken llggen, mur In de secundal· 
re tunctles. zoaJa In bet lullanaaleken
hula de lnpnppartlJ lop twee nl· 
veaua. ffn voor de ambulances en ffn 
voor de bezoekera) een extraa~e la, 
met mffr ornamentdan alleen de twee 
noodzakeUJke deuren en een noodza· 
keUJk a!dal<Je. Ook de lchoorateen op 
de ooatelijke vleugel la croter en meer 
geaccentueenl dan 1trlkt voor een 
achoorateen noodzakelijk la. Ter.vijl 
IOooc zlch In de rulmten waar de pa
tlenten llggen or wonlen behandeld 
nergena aan bet gertnpte trtvolltel~e 
waagt. 
~et gebouw ls echt mool, 1111 compo
zltle la hetmndermeer een Jcnap geval. 
MaarJemoethetwellnzlJntijdzlen.11< 
denlc dat Je In bet Jullanazlekenhula 
duldelUker dan ercens andera het 

functlonallsme afteea&. Later la IOooc 
meer belnvloed dlUI dat hlJ r.elf toe
seelt." 

Belijdenis 
In 19U nor aehreel' Kloos een hoel<Je 
onder de tltel: 'Archllectuur, een re
wetennaak', waarla blj aijn opvattln
cen over bet bo"wen ee.ns nlet ln bak· 
Ileen of beton ulteenutte, maar la 
woorden. Volcem Kempe mac d..., 
reloor.belijdenla bachouwd wordea 
ala een poclnr om een bouwatljl die 
lnmlddels lot bet verleden la raan be
boren alsnor te nchtvaardlcea. 
De meeaten van IOooc' ceeatverwan
ten Ult de perlode van het Nleuwe Bou
wen zjjn dood. .,Klooc valt nu op om
dat bU heel ere oud la gewonlen en noS 
'""' beett doorcewerl<t", la Kempe'• 
verklarlnc voor de toegenomen be
lanptelllngen voor deze Haartemmer 
bouwmeeater. Klooa maakte de tijd 
mee van De Stijl die de repreaentant 
VIUI bet functlonallame VIUI voor de 
oorloc wu en van de Nleuwe Zakelijk· 
held VIUI na de oorlor, de tijd VIUI de 
Lijnbaan In Rotterdam door VIUI den 
Broek & Bakema en bet dorp Nagele 
In de Noonlooatpolder, van de groep 
De8. 
.,Maar er la nor een ander verachll. 

cebouwea - eo-lea been moe- Hel Jullana&kenhuu In Terneuun naar hel onlloet]> van architect J: P. Kloos In beler• doom 
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IOooc wu en la venchrtkltelijk radl· 
caal In II.In opvatt.lngen over de rol vlUI 
bet bouwen In de aamenlevtnc. Alles 
moet tunctloneel II.In. dlenatbaar aan 
de mena In de nleuwe samenlevlng 
waar vrijheld beent en de kluaen· 
maatachappU Diet meer beataat. Dear
in la ceen plaata voor emotlonele ar· 
chltectuur. Toch boudt IOooc een 
deurt,je open nur bet emotlonele. 
Wan&, aest hlJ, er la ook noa aoleta ala 
een emotlonele tunctle die een gebou"" 
heel\. Dat la wat lk In KIOOI Diet llD 
coed beir\Jp, dat hU op dlt punt Diet 
duldelijk la, dat bier de poj!zle om de 
hoek komt ldJken." 
~ IOooc bleld Yut, ook In de Juen 
IHtlc toen de maatachappij anel ver· 
andenle. Bakema keek toen naar de 
aamenlevlnc en r.el: we doen 1111 an:hl· 
tecten blijkbaar toch !eta rout. Kloos 
ul: we hebben tunctlonele an:hltec· 
tuur aan de gemeenachap gegeven en 
ala er leta rout aan la dan zit die rout In 
de gemeenachap. daar kan lk nleta aan 
doen." 
Welk ldeallame hem overlgena noolt 
parten heelt geapeeld. Kempe: ~ooc 
bad altijd ...,.. tevreden klanten. On
danka II.In racllcalltelt wu hU een Yak· 
kuncllc uchltect over wle nlemand 
klachten bad." 

• Jooot van Lutaofn 
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Van vrienden kreeg ik "PZC, streek, 28-6-89" 
met het artikel van Joost van Leeuwen. Veel ervan steunt op een 
gesprek met jou. Dank voor de hartverwarmende woorden die er in 
voorkomen. Hier volgen een paar, deels onbenullige, opmerkingen. 

1. Ik ben geboren in Sch~edam. 
2. Toen ik bij Dudok kwam was het voorlopig ontwerp van het 

College N~erlandais al klaar. Ik werkte het - in samenwerking 
met Dudok in Hilversum - uit tot bestektekeningen. Ik detail
leerde in Parijs - rekening houdend met de franse technologie -
en was daar hoofdopzichter. Architectonisch geen enkele invloed 
van mij. 

3. "Ook de schoorsteen •..••••• noodzakelijk is. 11 De plaats 
ervan was functioneel in de kelder bepaald. Door de plaats ten 
opzichte van het beddenhuis moest hij zo hoog worden dat bij wind 
uit oostelijke richtingen geen hinder voor het beddenhuis ont
stond. corncidentie van nut en plezier in de vorm; een architec
tonisch essentieel verschijnsel. In de nog altijd heersende archi
tectuurschaarste noemen we dat dan maar de ~ieuwe Zakelijkheid. 
Nooit en altijd nieuwe. 

4. Ik ben wel erg oud geworden m~ar ik werk nog steeds. Ze 
zijn nog niet van me af. Naast het normale werk nu ook bezig met 
het nieuwe boek, omdat het eerste praktisch uitverkocht is. 

5. "( ••• ) om een bouwstijl die inmiddels tot het verleden is 
gaan behoren( •••• ). Mijn eerste boek was dus toch niet duidelijk 
genoeg. Of leest men zo slecht? Ik zal proberen het er in het 
tweede boek nog beter in te wrijven. Of zijn de rechten van de mens 
verloren zaken? We zeggen zo graag "Architectuur is een beeld 
van de samenleving". Dat wordt steeds duidelijker: veel waanzin 
in de hedendaagse samenleving, dus veel waanzinnige hedendaagse 
architectuur. Maar er is nog hoop als we de feiten onder de ogen 
durven zien. 

6. "Dat is wat ik in Kloos niet zo goed begrijp, dat hij op 
dit punt niet duidelijk is, dat hier de poezie om de hoek komt 
kijken:~· Sorry, boek overlezenl Spe.ciaal "Het esthetisch aspect" 
en "De synthese". Wanneer je deze en dergelijke uitspraken discu
tabel acht dan boor i~t graag. Ik geloof in gedachtenwisseling 

Collegiale groet, t ) /'iJ JYifx:J ')JU!__;::.,:-- J .P .Kloos. 
cc.Joost van Leeuwen. ...-~ 

.Gie werkz11mheden worden uttgevoerd volgen de algemen• regelen en honorarlumtabellen van de maatachapplJ tot bevorderlng 
der bouwkun1t, Bond van Nederland•• Archlteclon BNA, gedoponHrd tor grlnle van da Arrondl11emont1-Rechtb1nk to Am1terdam 
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Het stedebouwkundig ontwerp. 

Voor het ontwerp is uitgegaan van fig.49, de situatie van het Java 
in 1975. Na de sloop van de woningen ligt het gebied er verlaten 
bij. Het ontwerp is dan ook te omschrijven als een 
inbreidingsplan. Er is geprobeerd om met behulp van het 
instrumentarium zoals Kenneth Frampton dit heeft gepresenteerd in 
zijn boek "l'lodern Architecture. A critical History" vat te krijgen 
op de pntwerpopgave. In zijn geschriften brengt Frampton een 
aantal architeotet1naar voren die in hun architectuur punten aan 
de orde stellen die geplaatst kunnen worden in het kritisch 
regionalistisch perspectief. Ben bepaalde architect omschrijven 
als kritisch regionalistisch lijkt Frampton vulgair, belachelijk 
en cultureel totaal negatief 1). l'len zou in principe k.unnen 
stellen dat een k.ritisch regionalistisch architectonisch werk nog 
niet bestaat. Ook het ontwerp voor het Java heeft niet de 
pretentie kritisch regionalistisch te wezen. Wel wil het wat een 
aantal aspecten betreft het kritisch regionalistisch~ aan de orde 
st el len. 
Als men voor het ontwerpen van het inbreidingsplan het 
instrumentarium van Frampton wi~ gaan inzetten blijk.t alles niet 
zo eenvoudig te liggen. Dit betek.end bijvoorbeeld dat van een 
kritisch regionalistisch stedebouwkundig concept geen sprake is. 
Het concept is afhank.elijk van de regio. Ben architect die dit 
aspect van het kritisch regionalisms uitwerkt is Alvaro Siza 
Vieira. Zijn architectonische gebeurtenissen zijn delicaat 
gewikkeld in de topografie van hun plek. Het zijn de directe 
antwoorden op stad, land en zee van het gebied rond Porto. Deze 
antwoorden zijn antwoorden op bepaalde aspecten uit die omgeving. 
Oat hij zijn antwoorden nooit zal presenteren als de oplossing is 
gelegen in het feit dat hij weigert een ontstaan vraagstuk. door 
reductie op te lessen. Een ander concept is het concept van Mario 
Botta. Hij vat zijn architectonische gebeurtenissen op als 'steden 
in het k.lein'. Ze staan los van hun omgeving maar via culturele 
associaties zijn ze er ook weer onlosmakelijk mee verbonden. Terug 
naar het Java. De conclusie is dat in alle gevallen een concept 
ontwikkelt wordt vanuit de regio. Dit betekend dat grondige studie 
van het plangebied noodzak.elijk is. Men moet in principe naar de 
aangrijpingspunten zoeken op de veldlijnen die over elke ontwerp 
opgave zijn te trek.ken. Eerder in dit opstel zijn al enkele 
posities in kaart gebracht. Vanuit daze posities is geprobeerd een 
stedebouwkundig concept te ontwik.k.elen. 
In hat voorgaande is onder andere de Terneuzense binnenstad 
geanalyseerd die beschreven is als een configuratie van bebouwde 
fragment en. Daze fragme.nten worden door middel van 'de 
hoekoplossing' en 'de negatie' aan elkaar gekoppeld. l'l.a.w. 
Terneuzen configureert zich op een ondergrond, de natuurlijke, 
industriele danwel militair bepaalde ondergrond, die wel bepalend 
is maar die opgaat in de vorm waarin ze getransfigureerd nog 
voortleeft. In zijn studie van het Campo Marzio dell'Antica Roma 
stelt Gijs Wallis de Vries in een poging de actuele betekenis van 
Piranesi te bepalen aan de hand van Piranesi's reconstructie van 
Rome, dat de reconstructie belangrijk. afwijkt van plattegronden 
van de meeste steden 2). De fragmenten sluiten niet op elkaar aan. 
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Ze laten tussenruimte waarin het landschap weer verschijnt 
(fig.67). Daze tussenruimte schijnt wezenlijk te zijn voor deze 
stad. Geen fond-forme (ondergrond-vorm) dialectiek maar een 
blijvende scheiding: elke vorm is een metamorfose van een stukje 
grond, de grond die overigens zichzelf blijft 2). Het Campo Marzio 
dell'Antica Roma is de visie van Piranesi op de metropool. Als we 
Terneuzen en het Campo Marzio vergelijken blijken ze juist op het 
punt van de tussenruimte fundamenteel van elkaar te verschillen. 
Het ligt voor de hand dat juist deze tussenruimte bij uitstek kan 
worden ingezet om het 'kritisch regionale' betoog uit te werken. 
Daze interpretatie is veel breder dan de zogenaamde 'archipel' 
gedachte van Ungers en Koolhaas. Dit is gelegen in het feit dat 
het programmatische, het functionele, het economische ect., als 
onafhankelijke systemen worden beschouwd. Bij het ontwerp van het 
inbreidingsplan Java zijn de mogelijkheden van de tussenruimte 
onderzocht. 

1) C.Boekraad, H.van DIJk, Autonomle en autarkl•, archls 6-88. 
2) GIJ• Wallis de Vrias, Collegadlctaat AGT-TUE. 

Bij hat ontwerpen van hat inbreidingsplan Java wordt het radicale 
van hat kritisch regionalisme duidelijk. Hat kan niet anders dan 
dat het kritisch regionalistische plan zich als een eiland gaat 
gedragen. Hat eiland van de 'overleving'. Een eiland dat ondanks 
zijn autonoom karakter onlosmakelijk met het gebied verbonden is. 
Het is een toevluchtsoord van het juiste bewustzijn. Het 
gerealiseerde plan is een krachtig betoog waarin het gelijk van 
het kritisch regionalisme wordt aangetoond. Het zal duidelijk 
zijn dat dit ook het karakter van het inbreidingsplan Java moet 

'zijn. Bestudering van de situatie heeft echter geleerd dat als we 
de omgeving opvatten als een configuratie van betogen het 
uitbreidingsplan moeilijk als eiland te realiseren is. De oorzaak 
hiervan is dat de 'betogen' zich als actueel en onontkoombaar 
presenteren. De belangrijkste betogen worden respectievelijk 
voortgebracht door het stadhuis van J.B.Bakema dat onmiskenbaar 
regionalistische kenmerken vertoont, het kerndoosgebouw naar het 
stedebouwkundig plan van J.B.Bakema en het Juliana Ziekenhuis van 
J.P.Kloos. Geen confrontatie, volgens Kenneth Frampton, tussen het 
inbreidingsplan en zijn omgeving op het nivo van het 'betoog' .Het 
inbreidingsplan zal aangepast moeten worden op het nivo van het 
'plastiek'. Toch kan ook Kenneth Frampton niet altijd het betoog 
van anderen ontwijken. In zijn artikel 'Het structurele 
regionalisme van Herman Hertzberger gaat hij in op de 
ideologische, filosofische en levensbeschouwelijke achtergronden 
die ten grondslag liggen aan· het werk van Herman Hertzberger 3). 
Ook gaat hij na hoe deze achtergronden tot uitdrukking komen in 
zijn ontwerpen. Herman Hertzberger wordt regionalistisch genoemd 
omdat hij met zijn werk te plaatsen is in de Nederlandse 
constructieve rationalistische traditie. Zijn 'betoog' levert hem 
het predikaat kritisch op. Het is opvallend dat Kenneth Frampton 
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Herman Hertzberger's werk niet vanuit het zogenaamde veld van 
verzet benadert maar vanuit Hertzberger's betoog. Samenvattend zou 
ik willen stellen dat het kritisch regionalisme wat betreft de 
positie t.o.v. het betoog onduidelijk is en verder dient te 
worden uitgewerkt. Dit zou zijn beslag kunnen krijgen in het veld 
van verzet op een nieuwe veldlijn. Deze veldlijn zou kunnen worden 
omschreven met de tegenstelling monoloog/dialoog. Bij de hierna te 
bespreken stedebouwkundige ontwerpen is een positie ingenomen op 
deze lijn. 

3) Kenneth Prampton, Het structural• regionalism• van Herman 
Hertzberger, archla 12-86. 

* Eerste ontwerp. 

In fig.68 is de eerste schets voor het inbreidingsplan te zien. 
Bovenaan het fragment met de watertoren en het stadhuis en aan de 
rechterzijde het kerndoosgebouw. Als we het stadhuis van Bakema 
bekijken is het in bepaalde opzichten kritisch regionalistisch te 
noemen. Naast het bijzondere karakter dat de aanleiding zou kunnen 
ziJn, de ligging tegen de dijk en de beeindiging van de kern in de 
vorm van een scheepsbrug, is ook het stadhuis prima in het veld 
van verzet in te passen. Alleen gedraagt het stadhuis, te zien als 
het belangrijkste gebouw in het plan Bakema, zich niet als 
kritisch. Het is het hoofdthema, namelijk het uitdrukking geven 
aan de vitaliteit van het moderne, dat het gebouw in een 
historische categorie plaatst. De met de bouw van het stadhuis 
gepaard gaan de sloop van de woningen op het Java heeft 'het 
'beloofde', het resultaat van de vooruitgang, niet gebracht. Zo is 
het stadhuis te lezen als het monument van de 
vooruitgangsgedachte, een gedachte die ooit eens heeft geleefd 
onder de mensen. Als een kritisch regionalistische aanpak succes 
heeft zou het stadhuis later weer aan actualiteit kunnen winnen. 
In fig.68 speelt de verbinding met de zee een belangrijke rol. Het 
is feite het verlangen naar de situatie van voor de Delta werken 
die deze verbinding grond geeft. Het is een schets waarin 
geprobeerd is voor Zeeland typische gebouwen te ontwikkelen in een 
herkenbare stedebouwkundige structuur. Aan de inpassing in de 
stedebouwkundige structuur is weinig zorg besteed. Het is een 
opeenstapeling van fragmenten. 
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fig.68 
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* Tweede ontwerp. 

Pig.69 is de tweede schets van het inbreidingsplan. Het is 
opnieuw een configuratie van fragmenten. Van boven af naar beneden 
gezien is het eerst het fragment dat het stadhuis bevat dat we 
tegenkomen. De spiraal van het stadhuis vindt zijn oorsprong in de 
omliggende villa's en via de villa's in de watertoren. In het 
licht van de New Age beweging krijgt dit fragment een bijzondere 
dimensie. Links daarvan wordt een fragment gelast aan een stuk van 
de binnenstad. Het fragment eindigt in een rond gebouw. Een gebouw 
dat min of meer samen met het stadhuis het binnenkomen in 
Terneuzen aan de orde stelt. Het wil tevens zoals het 
spiraalvormige winkelcentrum de verbindende schakel tussen de 
binnenstad en het Java zijn. Onder het fragment waarvan het 
stadhuis deel uit maakt bevindt zich rechts een bestaand kantoor 
die samen met twee nieuwe kantoren een reeks vormt die eindigt in 
een kantoor in de vorm van een afgeknotte piramide. Deze 
afgeknotte piramide neemt stelling tegen de spiraal van het 
stadhuis, de gebroken cultuur versus de vitaliteit. Daaronder 
begint een fragment waarin 'het lineaire' aan de orde wordt 
gesteld. Het geheel wordt be~indigd door een wand die reageert op 
het kerndoosgebouw uit het stedebouwkundig plan van Bakema. In 
navolging van het Pampusplan wordt een soort kernwandgebouw 
ontworpen dat gekenmerkt wordt door spatiering. Het fragment wordt 
in twee delen gedeeld, rechts de woningen, links de kantoren. De 
plaatsing van de kantoren t.o.v. de woningen refereert aan het 
typologisch onderzoek. Het fragment heeft een soort kunstmatige 
drager die zuidelijk eindigt in een rond gebouw. Daaronder bevindt 
'zich een fragment dat gevormd wordt door dwars geplaatste huisjes. 
Deze lopen tegen een fragment dat gebouwd is volgens het patroon 
van de vesting. 
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* Derde ontwerp. 

Fig.70 is weer te lezen als een configuratie van fragmenten maar 
hiertussen heeft de tussenruimte een belangrijke plaats gekregen. 
Deze tussenruimte heeft een kunstmatig karakter omdat het een 
inbreidingsplan betreft waarbij de bouwplaats is ontdaan van alle 
natuurlijke en culturele arrangementen. Als men fig.35 en fig.36 
bekijkt ziet men de verbinding tussen de Noordpolder en de stad. 
Deze verbinding is opnieuw aan de orde gesteld in het 
inbreidingsplan. Aan een kant bebouwd vormt ze de scheiding tussen 
de bebouwing en de tussenruimte. In fig.71, fig.72 en fig.73 zijn 
foto's van de maquette te zien. In dit plan is duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen het binnenkomen in de binnenstad en 
binnenkomen op het Java. Het gespatieerde kernwandgebouw is los 
gemaakt van de laagbouw waardoor pleinen zijn ontstaan. 
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Het architectonisch ontwerp. 

Ala situatie voor het architectonisch ontwerp is het voormalig 
katholiek centrum, het zogenaamde 'Pastersbos' gekozen. Pig.74 
geeft daarvan de situatie in 1988. Het katholieke centrum, vroeger 
bekend onder de naam 'Klein Vaticaan', heeft lange tijd bestaan 
uit een configuratie van vijf gebouwen. Deze gebouwen waren 
achtereenvolgens de kerk, een katholieke school, een klooster, een 
pastorie en een parochiehuis. Het 'Pastersbos' was een afgesloten 
gebied, een gebied dat de macht van de katholieke kerk uit droeg. 
Nadat het parochiehuis gesloopt was wordt in 1969 de kerk 
gesloopt. De reden hiervoor zijn de scheuren die zijn ontstaan ten 
gevolge van de verzakkingen die het gevolg waren van de werken in 
het kader van de kanaalverbreding. De toren bleek een sterke 
fundering te bezitten en bleef behouden. Het klooster van de 
zusters Pranciscanessen is verbouwd tot kantoor voor het 
Waterschap. De pastorie wordt bewoond door een woongroep. Recent 
zijn plannen bekend geworden om de school te vervangen door een 
nieuwe school met een ander karakter. Zo heeft de ontmanteling van 
het 'Klein Vaticaan' zijn beslag gekregen. De toren staat er nog. 
Ze behoort tot een andere tij~ omdat negentig procent van de 
mensen zich er niet meer mee kan vereenzelvigen. De overige tien 
procent schijnt een niet te verteren groep. Voor de toren heeft 
als het ware de Here God model gestaan, gezeten in het Paradijs in 
het midden op de troon en rond de troon vier evangelisten zoals in 
het boek Openbaringen geschreven staat 1). Recent zijn de plannen 
van de gemeente Terneuzen bekend geworden om ook deze toren te 
slopen. De discussie over dit onderwerp is te volgen in de hierbij 
gevoegde artikelen. 

Het is deze situatie, die zo in de belangstelling staat, die 
gekozen is voor het architectonisch ontwerp. Het ontstaan van het 
gebied kan gevolgd worden in fig.14 tot en met fig.22. Pig.74 is 
een uitvergroot fragment van fig.22. In fig.75 is de bebouwing van 
Terneuzen in 1800 geprojecteerd op de huidige situatie. Bij het 
ontwerp is er vanuit gegaan dat de toren behouden blijft. Deze 
keuze is gemaakt tegen de achtergrond van het feit dat in 
Terneuzen het bestand aan historische elementen de laatste vijf en 
zeventig jaar is gedecimeerd. Zo wordt de toren als fragment van 
de kerk en ala fragment van het 'Klein Vaticaan' straks opnieuw 
betrokken in een gebouw. Door zijn nieuwe functie zal hij meerdere 
betekenissen krijgen. Het 'Pastersbos', de situatie is eigenlijk 
de tussenruimte, de marge, van de binnenstad. Was het vroeger als 
'Klein Vaticaan' een symbool van macht nu bied het gebied zich aan 
met een buitengewone potentie als het gaat om de openbare 
verschijning. In het 'Pastersbos', de tussenruimte hebben gebouwen 
gestaan of staan er nog die min of meer autonoom zijn. Ze bezaten 
een orde in zichzelf maar ook onderling. De stadsvernieuwing heeft 
daze aangetast of zo men wil opnieuw geformuleerd (fig.21, 
fis.22>. 

1) Jamea Ackerman, 'Ara alne Sclantla Nlhll Eat', ln: Art 
Bulletin, XXXI, 1949. 
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W-.. elemea& &enallfl'O. 
De bn•-Nolcken IOUden road de 
1oren moeten wonlen sepoepeenl. 
waarbij be\ bouwwtm. cllenat kan 
doen ala baofdlnpnc en centrul 
lnppenbul&. al II be\ oot mocelllk 
- er eea woonlenlnC ala eea ert-
cbe onder t.e breDlftL . 
Me& be\ projec& wll Kempe woorko
men dat de loleD - bllknnpr Yan 
de Ter-..e blnnenltad - In 
wervai raakt ea ult.elndel\lk .u
dwUnl: • Via de wonlngen krUr& 1111 
weer eea fllnclle en wordt opnleUw 
een martwll pwit In bet cenlnlln". 
RI& hij. 
Dlreci.eut H. Enceilma ...,, de wo
nln«b<>uWftr<flictnc Terneu2Zn 
rellt<ttrl. enthoualast op he& plan. 
dat tot dusver alleen In klelne kr\ng 
bekend wu. .Jk Ylnd bet een leuk 
ldtt'". 1211& hij .•• Vooral omdat le
nu&nd zich ttnS onllennt. over d~e 
wren. die, wanneer er nlet.a gebeur&, 
unberroepelijk gedoemd Is oni t.e 
verdwijnen". De bouwvettnlrlnc 
staat In prtnclpe 'nlet atwijzend' 
~vrr de bouwplannen, al loopl 
~·i.ma In d• eers&e plaat.a warm 
v- d• •l~nt.ijdae vonn1•vtnc. dle 
ult.a&ekl'nd llOU P&IM!ll In bet r .. 
lerbos .• .Je kr1Jct de blnnenstad nou 
eenmaal loch nlet &eNC IOala bij 
vrwc•r Is ceweest". 
Kmlpe. dle zljn plan ontwlkkelde 
met ....iat.enUe van zljn soon. die 
st.udenl bouwkunde Is. C. M. Kem
pe. speelt al slnds "II met bet lctee 
om de ·ver1oren toren' In bet 'hart 
van bet Pulerbos een nleuwe l\lnc
Ue le geven. Daarbil cine bij er 
vanult. dat bet bouwwerk In de loop 

Yan de Jaren een blatorlscb berken· In sljn opzet wordcn er rond de 
nlnppunt Is seworclen, maar door kerkloren .1 eenreslfts. ea II I wee
de aloop van de katholleke kerk die persooububen · met daaroader 7 
taak cn>tendeels ii kw\llieraaltt. r1r1re1 opretrokken. Er Is ook 

· . rulmte voor dakterrusen. Kempe 
De - IOala blf bet noemt 'blelzeo- wll de wonlnren een eJren karalt· 
en tulnkabou&erarchlUcLuw' aan ter revca, dal na lockomallre 
de voe& van de toren. waarmee bewonen wal creaUvl&eU en In· 
Temeuz.en de omrevtnc noc wat venllvlleU vrurt. 
neur probeert te geven. cuandeert Het complex koat circa 2 mlUoen 
nlet dat bet bouWMI op 1an1ere culden, omcerekend In 'kale huren• 
&ennUn kan worden gered. resp. J 420,• voor de eencezlns. en 
Omdat bet ultcealoten ii, dat er In J 250,· per maand v- de &weeper· 
de t.oekomat een nleuwe kerk won!& aoonswonlngen. 
opgetzokken. kooa Kempe v- een 'Wonen rond de toren• houdt overt· 
'profane' bea&emmlnc: wonln1· gens wel In, dat de pastorte 1i'I bet 
bouw. Pasterabos wordt gealoopt. Gebeurt 

dat nlet. dan Is er onvoldoende 
rulmte voor een coed• ultvoerlnc 
van hnplan. 
Oat laatste arcument en Celt dat 
Kempe'1 projekt at.erk aCwijkt van 
bet beatemmlnpplan voor bet Pu· 
terabos brengen wethouder van pla· 
nologle dra A. Doorduijn ertoe om 
nlet op bet ldee In le gaan. 
,,Kempe beeR een soortgelijk plan 
al eenss cepreaenl.eerd aan de 
ltUurcroeP voor de blnnenstad en 
t.oen Is bet a!gewezen. Er zljn seen 
nleuwe felt.en en argumenten aan· 
gedragen om bet nu wt! le bonore· 
ren", zect hij. 
De Temeuzense architect seen de 
mocd ecbler nlct op. HI! ls er vul 
van avertulcd dat djn 'wooatoren' 
een mark.ant baken In een ver· 
nleuwde blnnenstad kan vormen 
en bet dan ook verdlent om In 
brede krlnJ bcsproken le worden. 
.In de &wlatlrer Juen bouwde de 
architect De Klcrk In de Amsler
damse Spumdammcrbuurt eea 
blok wonlncen met een toren. Dat 
wcrd aaavankclljk heel vrecmd re
Yonden, maar au rau archUeclea 
en bouwkundestudenten noc 

De aUua.114 zoola die nu u: u lorm ateedl op excurale nur dleselCde 
all 'eenzaam' l>ouwioerli:. Spumdammerbuurt•. 
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SWOP SCH/ET IN VERKEERD KEELGAT 

·Plannen Willibrordustoren 
al jaren ongebruikt in la 
TERNEUZEN - Twee serteuze plan· 
DeA voor een n.ieu"·e fwlctle van de 
Wllllbrordustoren In Terneuzen Us· 
sen al Jann oncebrulkt In de la van 
arehlleetenbureau De Bruijne BV In 
Terneuzen. De toren. so werd woens
dac bekencl, moet hooptwaanc:hlJn· 
lijk worden sesloopt omdat er seen 

· pld la voor restauratle. De toren, los
staand slnds de aanpalende Slat Wll· 
llbrorduol<erk In de Jann zeventls 
werd sesloopt. la In so'n sleebte staat 
dat b1J blnnen enkele jann een sevaar 
voor sijn omcevlnc Is. 
An:hlteet C. Kempe van bureau De 
Bruijne reaceerde daarom lllsteren 
ont.steld op bet nleu,.. dat de pmeen· 
teraad unan!ern voor de sloop van bet 
bou,.,..rk la. Kempe, umen met zlJn 
vader ontwerper van de plannen. ls 
banr dat de pmeente. ala elpnaresse 
van de toren. gewoon reen behoetle 
meer bee!\ aan de toren. 
Nltt alleen blJ hem. maar ook blj de 
Verenlginr OWi Temeuzen ls de op 
banden Zl)nde sloop van de ult I 913 
stammende kerktoren In bet verkeer· 
de keelpt geschoten. De verenlging. 
clle zlcb onlanp nor tevergeef.I In· 
spande om de Inllrmerle aan de 
Nleu.,,,.iraat voor bet napslacbt te be
waren. zet de toren op de apnda van 
dt eerstvolpnde bestuursverpde
nng. De Bond Heemscbut In Amster· 
dam. een ide<!le stlcbtlng cllt bet cultU· 
rele erfgoed van ons land ... u bewaren. 
tent de WWibrordustoren van Temeu-
1en eveneens ... ln een stad '11.'aar zo wel· 
nll gebouwen van cultuurhl.storl.scbe 
waarde zlJn ls bet een culturele en mo
rel• pltcht \'an C:e ~emeente de toren te 
bewaren". aldus drs J. P. J. van der 
Haagen. d!recteur van de Bond Heem· 
schut. 
HIJ maakte dlt vooljaar nog een ver· 
kennlnptocbt door de blnnenstad 

kreeg hlJ te horen dat bet bestem· 
mlngsplan van bet Pastersbos gew1J· 
zlgd ....... Voor bet plan van Kempe be· 
stond daartn geen rulmte. ,.lk wll nlet 
zeggen dat bet on1'il ls geweest maar 
bet ls v.·el duldelljk dat ze toen al geen 
beboelte meer hadden aan die toren." 

Enkele Jaren later tekende Kempe een 
nieuw plan. Geen •·ontngbouw meer, 
maar een museum. tn samenspraalc 
met dt elgenaar van de grate schelpen· 
en fos.slelen-collectle ln Zaamslar. Het 
museum zou de eerste In zlJn soort In 
Nederland worden en de toren, die In 
het midden kwam. zou dlenst daen als 
blbllotheek otle..,.el boekentoren. Ook 
cllt plan verdween stllletjes In een la. 
Kempe bee!\ ze er nu weer ultgehaald, 
In de hoop dat ze bet tij kunnen keren: 
. .lk ben verbaasd en leleurgeateld 

door wat lk nu tn de krant moest le· 
zen." 
Voorzltter 0. J. Scheele van de Veren!· 
glng Oud Temeuzen ls somber ge
stemd ••• lk vtnd die toren heel erg be· 
langrljk voor Temeuzen, maar lk denk 
dat het vechten tegen de blerkaal 
wordt. We hebben helaas het gevecht 
tegen de sloop van de Inllrmerie verlo
ren en lk denk dat een nleuw gevecht 
welnlg zal Ulthalen. J\lle partljen In de 
1emeenteraad Zijn voor de sloop." 
Met de suggestle van VVD·fractlevoor· 
zltter W. de Zeeuw, namelijk bet ge
bouw voor een aymboll.sche gulden 
verkopen aan bet partlculler lnltlatlef, 
kan SCheele welnlg doen ... Een gulden 
ls natuurlijk nlet le duur, maar bet 
10ld voor de restauratle, 4~0.000 gul· 
den, hebben we nlet." 
Tocb moet de· reddlns van de Willi· 

Dt maquette van een woningbouwplan voor het Pa1tersbo1,2oal$ de buurt in de 
binMnstad van Ternew:en heel, waarln de Willibrordustoren opnieuw een be· 
stemming krljgt au l(llhul.s en trappenhul.s voor dejlal.s die de toren aan drle 
2l}den zoudenflankeren. 

van Temeuzen. naar aanleldlng van de 
lloop van de lnl!nnerte. HIJ ls ervan 
,overtulgd dat de restauratle, nu ge
ocbat op •50.000 gulden, goedkoper 
1'all ala de goede w1l mqr aanwezlg ls. 
De'llcyllne'vandestadaandeWester· - · 
IChelde verschultt langzaam maar ze. 
ter In ooatelijke rlchtlng. In 1P18 VU• 
llween de toren van de Geretormeerde 
Kerk aan de Noorcl.straat en ook de 
.lllOlens In de blnnenstad van Temeu-
sen Zijn psloopt. De wstertoren aan 
bet Ooltelijk Bolwerk kwam In de Ja· 
nn VIJ!Ug ala vert.lcaal element In bet 
atadlpzlcht. En vanar de Jaren zeven· 
tic wordt nos oostelijker. aan de Chur· 
.cllW1aan, de ene llat na de andere aan 
de Schelded!Jk rezet. 

Maquette 
In bet bureau De BruiJne staal nos al· 
"tijd de maqaette •an een w·onlnr
bo\lwplan voor bet Putenbo&. 1oal1 
de buurt In de binnemtad beet. waar· 
In de Wllllbrordustoren opnleuw een 
batemminc krlJJt. z .. Jaar celeden 
went dlt plan remaakt ea de &oren zou 
dienen ala Ullhuls en trappenhuls 
'fOOr de Oats die de toren a&D drle Zij• 
den souden ftankeren. 

Kempe ls met zlJn ldee<!n naar .de toen· 
mallge ...,thouder drs A. Doorduyn ge
stapt en die st.elde voor dat eerst een 
pro)ectontwlkkelaar IOZOCht zou ..,.or· 
den. Kempe vond zo temand maar 
toen hlJ terugkeerde b!J Doorduyn 
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brordustoren sezocht worden In bet 
partlculler lnltlatlef, vindt Van der 
Haacen van de Bond Heemschut. Een 
versel!Jkbare kerktoren In hel Gel· 
derse Dleren It enkele faren celeden 
aan bet dynamlet ontsnapt nadat de 
burserij van Dleren een stlchtlnc Be
houd Dlerense Toren had opserlchl. 
Ook in Temeuzen kan een soortsellJ· 
ke stlchtlnc reddend werk verrlch· 
ten. denkt Van der Haacen. 
Met ftnanclele steun ,.an de burgerlj, 
het bedrljfaleven en de 1emeente <bet 
stacls- en dorpsvernleuwlnpfondsl 
kan bet lukken. Op 10ld van de provtn· 
Cle of bet rljk hoelt Temeuzen nlet te 
rekenen, zo la de ervarlng van Van der 
Haagen. De WWebrordus-toren ls te 
Jong en archltectonl.scb nlet bljzonder 
genoeg om ala 'Rljksmonurnent', met 
alle koestertnr vandlen. te boek le 
worden gealeld. 
.. De Inl!rmerte 1lnmlddels met de 
rrond relijk gemaakt. red.I had behou
den moeten blijven", vlndt Van der 
Haagen, .. en deze toren ook. In een 
stad wear hl.storlsche elementen 
schaars z!jn la zo'n toren psycholo
glsch en symbollsch onml.sbaar. De 
atad heel\ zljn sllhouet nodlg." 
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Toren Willibrorduskerk 
Terneµzen llloet gesloopt 
TERNEUZEN - De toren van de voor· 
malli;e Wllllbrorduskerk aan de Kor
te Kerkslraat In Temeuzen moet wo,. 
den sesloopt. Daarmee verdwijnt een 
belan1rlJk beeldbepalend element ult 
de blnnenstad. llet neo.rotlsche 
bouwwerk. dat In 1913 verrret en nu 
elsendom ls van de remeente. 11 In 
zo'n !llechte staat dal het ttn 1evaar 
voor de omctvln1 oplevert. F.en even· 
tuele tt'6lauratle kost votrensde 
dlenst Oswnbare Werken mlnsten1 
450.000 culd•n. 
In een bealoten vergaderlng van do 
commlssl• Openbaro Worken hebbtn 
de raadatracUea unanlem Yerklaard 
dat dlL een te hogo prija II on dat do 
toren daarum moet verdWijnen. Een 
dennlllof bealulL II nog nleL gonomen. 
Ook b en w van Tome11ttn hebben de 
knoop nog nlet doorgehakt. 
0. vorantwoord•IUk• woLhoudorW. A. 
OOllK"laar ,.., dlnadag daL do lottn In 
de huldi11• Looatand seen twee jaar 
meer mag blijven ataan. .. o. •nip be· 
tekenil die de korkwron nog heeft la 
dat J• hem van verro, all Je bijvoor· 
beeld van Hoek komt, kunt llen", al· 
dua CDA·raadalld J. C. Schrier. ,.Meer 
dan vier ton ultgoven VOOlottD atulll• 

allhouet van de stad gaat te ver. Zeker 
all confeaalonele partU :reggen wij dlt 
nlot van harte, maar bet II nlet an· 
dera." 
,, We hebben he la as onvoldoende argu. 
menten kunnon vlnden om de wron te 
bewaron", aldus verwoordt Ir A. Bruin 
1pvdal heL standpunL van zljn 11-aclle. 
,,Wij wlllen dat destadsvemleuwlng In 
d• blnnenstad In een hoog temPo 
wordL voortge?.et. Tegenover die ul~ 
pven staat dan de wren. In die atwe
gtng blijkLde wron Leveel te koaten." 

Pijn 
"Met pUn In bet hart", 1ert VVD-frac· 
tlevoonllter W. de Zeeuw, die nor re. 
doopl 11 de Slnl Wllllbrorduakerk die 
In het midden van de Jaren seventlr 
wecena venakklnren realoopt la. De 
toren wu toen no11oed 1enoe1 om te 
blljven ataan. 
,,We moeten een keuze makon. II di• 
wron zo•n markant punt In de atad? 
Daar kun Je over dllcuaaleren. Ook 
aan de archltecwnllche waarde van 
de t<>ron kunje twijfelen. Moeten we de 
burpra dan met lulke hoge koaten op
radelen? Er blijl\ •oor ona maar Hn 
dU.. over en dat II lloap. Ala er een 

parUcuUer II die wel let& In het op
knappen zlet en de toron een andero 
bestemmlng wll geven dan vlnd II• dat 
goed. Die mas de wron voor een RUI· 
den van ons kopen." 
,,Tot op hl'llen heeft nlemand In de llO
meenternad een brulkbaar plan voor 
de wren bedachL", zcgt F. K. Hame
llnk !gpvirpO. ,,Omdat we gcen l\mclle 
voor do toron h•bbcn en gezlen ook de 
koaten Is het nlet verantwoord het 
bouwwerk te handhaven." 
0. toren staat In het midden van heL 
Pasterabos en 11 aamen met die van do 
Nederland• hervormde kerk aan de 
Noordatraat de enlge kerktoron die bo
ven do 1tad ultateekt. In de van ouds
her protestantae atad werd het Paa
Leraboa aan heL begin van doze eeuw 
een kaLhollek bolwerk. Een kerk, een 
kaLholleke llChool, een klooaLer, een. 
parochlehuls en een paswrlo verro:ren 
or. De pastorle II lnmlddel1 overge
pan In handen van d• 1llchlln1 Wei· 
zl)n, het klooater 11 In bezit genomen 
door het"waterachap d• Ori• Ambach· 
Len, he\ parochlehull II 1e1loopt, de 
kerk la paloopt en de achopl ataat op 
de nomlnalle vervanpn te worden 
door nleuwbouw. ' 

I PZC 
LUDIEK PROTEST MISL.UKT . 
Politie belet inpakken 
van Willibrordustoren 
TERNEUZEN - Hot had een ludlek 
proteat met een rrote knlpooc naar 
kunatenaar/lnpakker Christo moeten 
worden. ledereen ln Temeuzen {en 
daarbullenl &ou wel naar de Willi· 

brorduatoren moeten klJken. En dan 
tei;ellJkertlJd denken dat die beeldbe
palende kerkloren Temeuzen nlet 
m1i;ontnllen. 
Toen der.e week werd bekend werd dat 
hot cemeentebeatuur van Tome11ttn 
de ult 1913 atammende kerkwren wll 
llopen kwam een aantal Temeuzena
ren met plannen voor bet behoud van 
de wren. Rein van Olansbeek en Mar· 
eel Sandone hadden eon ludlek pro
test ultgedacht. Ze zouden de toren op 
'quawrze Jullllet' lnpakken In hon· 
derdvljtt.li meter rood·wl~blauwe 
Ito!. 
Die 'Franie alag' bracht Van Qiana· 
beek er In. HJJ wllde op de 2oo-ate Fran· 
1e nallonale feeatdag all ultbater van 
eon brasserie Cook wel 'crand car~· In 
modem Jargon) toch al een feeatellJke 
1temm1nr cretren. ,,En daarom wu 
bet wel mool ceweest om die wren In 
de feeatllJkheden te betrekken. Het 
wu de bedoeUnr geweeat om de toren 
In te pakken In 160 meter lanre Iller· 
ten awt Eon rode, een blauwe en een 
wltte allert." 

Politie 

dat er een 'demorutratle teren een 
noi; nlel i;enomen beall11lni; van hot 
remeentebeatuur' werd i;ehouden. 
Van Glansbeek en drle makken lleten 
1lcb daar nlet door weerhouden en 
Yench1ften al ch vrlJ dai;mori;en om 
half drle 'lllei;aal' toei;ani; lot de kerk· 
toren. 
Maar ook de polllle bleek te &ijn se
waarachuwd. En zo puw· de 'lnpak· 
kera' de 11lerte111tofrond de kerktoren 
drapeerd•n. werden &lJ door de Her
mandad vrlendelijk verzocht de ca· 
deauverpakklng weer op te rollen. 
,,Oat rlnr ovmgens In 1oede hanno
nle. De agenten r.elden dat r.e ook voor 
bet behoud van de wren waren on ook 
maar pstuurd werden", aldua Van 
Olansbeek. 

st reek 

~;~· 

Het rat Van Glanabeek en •IJn komul· 
ten echter nlet mee. De man die 'l'Oor 
bet onderboud Yan de kerktoren 
sori;t, had i;een bawaar tei;en de ae
lle. Voor de &ekerheld vroei; blj echler 
loch m.aar toe1tenunlnr aan de amb-
tenaar die de semeentelijke rebou
wen beheerL Die vond bet nlet pusen 

De volpnde morpn omstreeka half 
tlen probeerde van Olanabeek nor· 
maall aamen met Marcel 8ander:re de 
toren te l<>olen met de clrle kleur!p 
wlmpela. Ze llaagden er lnderdaad In 
de lanp lappen min of meer rood de 
wron te allnpron. ,,Maar het waalde te 
hard. We waren toch bang dat er wat 
had kunnen pbeuren ala de wind er 
met die enorme lappen atof vandoor 
pat. Dua hebben we om tlen uur de 
awf maar weer meepnomen. HopellJk 
&ijn er toch wat menaen wakker .,.. 
llChud, die zlch ook voor de WUUbror· 
duawron w!Uen lnr.etten. lk heb boven 
bij de galmgaten cellen dat daar In· 
derdaad let& aan moet gebeuren. Maar 
volgens mij II daar se•n 4,5 wn voor 
nodlg", betoost Van Olanabeek. 

Rein van 0!11n.sbeel: (I) en Marcel San<UrH r(fn bozlg met Ml 'lnpakken' van de 
WUl!brordtuloren In Temeuun. 
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KOSTER DE SCHEPPER HAALT HERINNERINGEN OP 

Terneuzen kocht kerktoren 
voor behoud stadssilhouet 
TERNEUZEN - Het sar er In 1969 
nor boopvol alt voor de torea van 
de Slat Wllllbrorduskerk. De kerk 
zelr werd werens el'Dlltlre veruk· 
klncen resloopt, maar de toren wu 
aterk reaoer om bewaard le bllJ
vea. Het remeeatebestuur van Ter•. 
nemen koebt daarom de toren voor 
bet IJ111bollsche bedrac van een 
rulden "om bet 1tadssllhouel van 
Temeuzen te bewaren". 
Nu. twlnUg Jaar later, wordt bet all· 
houet van de blnnenstad nog steeds 
gedomlneerd door de V\Jltlg meter 
hoge toren. maar nlet meer voor 
Jang. Het opknappen van de toren 
koat te teveel, zo vlndt de gemeente
rsad. en albrsak Is bet enlge altema· 
Uef. lnmlddels Is een sUchUng opge. 
rlcht om de toren te redden. Eventu· 
eel wll deze aUchUng de toren voor 
een gulden van een gemeente ko
pen. 
F. de Schepper 171 J was gedunnde 
37 Jaar koster van de Slnt WWlbror· 
duaparochle In Temeuzen. De sloop 
van de kerk, hoe noodzakeJJJk die 
ook was, gln1 hem destijds al aan 
bet hart en nu wordt tot zijn splJt 
ook de toren geve!d. ,,De gemeente 
had de toren gekocht omdat r.e hem 
zo moot vond. Ze wllden hem ulrs 
grsag hebben. voor Un gulden. En 
nu hebben r.e er nog geen twee kwar· 
tjes voor over om hem te houden." 
In werkelljkbeld Is bet restauratle
bedrac een 1tuk bocer dan vljnlc 
cent. In de wandelcancen van het 
stadhuls clreuleren bedracen van 
4,5 tot zes Ion, de Bond Heemschut 
1etoon daarentecen dat de toren 
voor een veel lacer bedrar cewa
peod kan worden tecen de tand des 
tljda. Volcens De Schepper, die J•· 
renlanr de torea beklom om bet 
ourwerk na te s.len en Yoor de elek· 
trlncatle ook de rewlchtea Tan de 
laldklokkea en bet torenuurwerk 
moeal opllllen, mankeert er nlel 
Teel aan bet bouwwerk. Alleen bet 
bout Tan de ballustrsde In de loren
splts, vial< onder de weerbaan, la 
venoL 
De voonnallge koater la helemaal 

vergroeld met de kerk, de toren en 
bet gebledje eromheen. bet Pastera
bos In de blnnenstad van Terneu· 
r.en. H1J was er nlet alleen koater, 
maar ook crafdelver, tulnler van de 
pastoor, concierge van de Slnt AIOI· 
slus·ULO en ultbater van 't Patro
naat, bet gebouw tussen de Wllll· 
brorduskerk en bet kloooter van de 
zustera Franclacaneasen. 

Klein Vaticaan 
!let 'Klein Vatlcaan' werd het Pu
tenbos 1oms wel eens spottend re. 
noemd, kijkend naar de concentra· 
tie van katholleke lnstlluten op dlt 
door hoce bomeD omceven atukje 
blnnenstad. In 1849 werd er de eer
ate kerk neerrezet, die ock al de 
naam Slnt Wllllbrordu9 meekreec. 
Emaast.. op de plaals waar laterhet 
klooster van de susters Franclsca
nessen (nu bet kantoor van bet w• 
tenchap) kwam, verreea de puto
rie en daarult volcde de naamre-
vtnr van dlt cebled. De kerk. opre
lrokken In de Walentaataslljl ull 
die dacen, wu de opvolrer van de 
RK-llulpkerk die In bet berln van 
de vorll'e eeuw aan de De Jonce
straat In een achuur was lnrerlcht. 
bet berln van de wederopbouw van 
de RK-remeenschap In Temeuzen. 

De eerste Wllllbrorduskerk werd Pa· 
tronaatsgebouw toen WUUbrordua· 
kerk nummer twee verrees. een 
scbepplng ·van de Noordbrsbantse 
architect J.A. Vermeulen. Blsschop 
Opmans van Breda wlJdde bet ge
bouw op 18 maart 1915 In.· 

,,Een bele moole kerk", vlndt De 
Schepper nog steeds. Ook al erkent 
hlJ dat de albraak ervan noodzake
IJJk werd toen de kerk tot In alle hoe
ken en gaten scheunn begon te ver
tonen nadat de grondwateratand In 
de blnnenstad clrasUsch was ver
laagd. De toren bleek een sterker 
rundament te bebben en kon, loo 
van zijn kerk, In 1989 bJJJven staan. 
Het la een van de welnlge dlngen die 
aan de kerk herlnneren. Een bee!· 
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dengroep vooratellende de HeWge 
Farnllle, de naam die de kathollelte 
school In bet Pastersbos (nu De 
Trlangel) ook droeg, la gespaard ge
bleven en staat nu In bet kerkeJJJk 
museum In Breda Het beeld van de 
schutspatroon der parochle, WWI· 
brord die ons land kerstende, werd 
ook Ult de pulnhopen gered. Het 
kwam op een sokkel In een bet Pas
tersbos te staan. De Schepper: 
,,Maar hoe gaat dat? De Jeugd komt 
er bU. Het beeld rsakte eerst een 
hand kwllt. toen zijn bootd en nu la 
bet helemaal verdwenen. • 
De andere beelden die de kerk her
bergde, van glps en van bout, nam 
de sloper mee en werden noolt meer 
teruggez!en. De overlge delen van 
bet lnterleur, zoals de beschllderln
gen en de gebrandschllderde ramen. 
ontwerpen van de kerkschllder WU
nand Oeraetl, zijn tegeJJJk met bet 
puln argevoerd. .. En bet orgel, dat 
zaJ wel nlet veel waard Zlln ce
weest", herlnnert De Schepper, 
,.hebben ze zomaar vanaf het k.oor 
naar beneden laten vallen.•• 

Naam 
Van de Wllllbrorduskerlc Is ook nog 
de naam over. De parochle beet nog 
steeds naar deze heUlge, ook al Is de 
parochlekerk nu de Trlnlteltskerk. 
die In 1962 werd gebouwd als bulp. 
kerk. De bezoekeraaantallen In de 
hoofdkerk van de parochle namen 
In de Jaren r.esUg echter zo drasUsch 
ar, dat na sloop van de boofdkerk 
een vervangende bouw, waarvoor 
RJJkswaterataat als schuldlce aan 
bet verval geld beschlkbaar had ge
steld, nle\ meer nodlg was. In 11170 
bestond nog bet plan om In bet Pas
tersboa een nleuwe kerk neer te r.el
ten. maar In plaatl daarvan kerkten 
de katholleken van de blnnenstad 
en omgevlrlg, ala gut.en, In de Ne
derlandse Hervormde Kerk aan de 
Noordstrlst. De eerst.e paar Jaar wa· 
ren er twee keer In de week beWge 
m!Jsen, later Hn keer en nu hele
maal nlet meer. 
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GEW INZAMELEN VOOR RESTAURATIE 

Nieuwe stichting wil toren in 
Terneuzen van sloop redden 
TERNEUZEN -De toren In de blnnen· opgeslerd. Sanderse Is een bekende In aloten deuren) unanlem 'Ja' had ge- bevolklng van Temeuzen dat laat bllJ· 
atad van Temeuzen, die met sloop de strijd om het behoud van de Ter• zegd tegen de aloop ervan. Het bouw· ken'', aldus Van Glansbeek. Een deel 
wonlt bedrelrd, moot behouden bllJ· neuzense hlstorle. HIJ kwam vorlgJaar werk ult 1913, vroeger behorend bll de van het geld kan ook blJelkaar se
ven. Dal Is de doelatelllnr van een In het nleuws door zlJn acUe voor het Slnt Wllllbrorduskerk, Is volgens de bracht warden door lnzamellnpacUea 
nleuwe atlcbtlnr die blnnenkort behoud van de Innnnerle aan de dlenst Openbare Werken In zo'n alech· en door een beroep te doen op het be
wordt OPrerlcbt door enkele Temeu· Nleuwstraat. J. de Zeeuw, oud-raads- te 1taat dat hlJ ofWel moet warden ge- drlJCaleven. Over de toekomst van de 
aenaren. R. van Glansbeek, M. San- lld, ls bestuuralld van de Verenlglnli alooptofWelvoormlnstens450.000gul· torenvaltvolgensVanGlansbeekwel· 
derae en J, de Zeeuw •IJn de drle lnl· Oud Temeuzen. den moet worden gereataureerd. Aile nlg te zeggen. De lnlUaUeCllemera wll· 
tlatletnemera tot de oprlchtlnr van · ftacUea In de gemeenteraad hebben len contact zoeken met een archltec· 
deze 1tlchtlnr, die van plan 11 de toren De reacUe1 dle de 1UchUng l.o. ceen geconcludeerd dat dlt teveel geld la en tuur-academle ot anders met Temeu· 
van de remeente to ko- cold In te naam ervoor la nog nlet bedachtl tot dat albreken daarcm de enlge oploa· zense archltecten <.van elgen bodem I 
umelen voor de restauratle ervan en nog toe heel!. gekregen waren erg posi· ling kan zlJn. la altijd beter•J om plannen voor het: 
een nleuwe functle aan de toren te re- Uet ,,Aan wle Je het ook vraagt'', aid us bouwwerk te ontwerpen. Volgens Van ' 
ven. VanGlansbeek,.nJemandwlldatdeze p t' Glansbeek hoell. nlemand gerln1· 
Van Glansbeek, ultbater van brasserie toren ult het allhouet van de a tad ver- 0 g e achattend te denken over de archltec· 
De Graanbeun, kwam vorlge week al dwijnt." ,,Ik heb gehoord dat er voor de toren tonlache waarde van de toren. .N•u· 
met de toren In het nleuwa nadat hlJ een potje Onderhoud la. Mede dauult mate lk er meer naar klJk vlnd lk hem 
ter gelegenheld van Quatorze Julllet Vorlge week werd bekend dat de ge- zou de reatauraUe betaald kunnen steeds mooter worden. De toren heel!. 
de toren met de Franse drlekleur had meenteraad van Temeuzen (achter Ke-. warden, ala de wll aanwezlg Is en als de hele apeelae gotlache elementen." 

B EN W GEVRAAGD OM BOUWWERK TE REDDEN 

TERNEUZEN-De Wllllbrordusloren 
In de blnnenstad van Temeuzen Is een 
reochlkte hulsvatlnr voor bet 1tada
carlllon van Temeuzen. Dal vlndt de 
Temeuzense kunstenaar Peter C1U· 
aen die In een brier op poten un bet 
collece Yan b en w ecn tans voor bet 
behoud "Iii de toren breekt. Clljsen, 
die teverreel'a een reddlnpplan 
maakte Yoor de lnRrmerie a.an de 
Nleuwatraal I• Terueusen, noemt bet 
al open Yan de toren ,,een onu11c voor
nemea.." IDmlddela hebben enkele an
dere Temeuaenaren bet lnlllatlet re
nomea lot - 1tlchtln1 die ljvert 
Yoor bet belloud Yllll de loren. 

,,Het la te gemakkellJk om met een 
handopateken en een pennestreek de 
voor deze atad markante gebouwen en 
structuren van de aardbodem ·te ve
gen, om IO In de waan van de dag bet 
karakter van deze atad te vernleU
gen", aldus CllJsen, ,,bovendlen llJken 
me de geachatte 4,5 oCzea ton voor res
tauraUe van de toren aan de heel erg 
hogekant." 
CUJsen vlndl dat deze reatauraUe ook 
geCaseerd kan gebeuren. De lrunate
nau voegde onlanp zelC de daad blJ 
bet woord blJ een zevenUende-eeuwa 
wlnkelpand aan de Noordltraat In 
Temeuzen. Daarvan waren twee ge-

velatenen alnds enkele decennla ver
dwenen. Toen hll ze In een achuur aan 
de Langekerkatraat teru1 vond heel!. 
hlJ ze, met toestemmlng van de elge
naar van het panel, zelC op hun oude 
plaats In de gevel gemetseld. 

Beeldbepalend 
.. De toren mar dan lntematlonaal be
kekea ceen arehltectonlscb wonder 
aijn, •IJ la wet bet m ... t beeldbepa
lende element In deze atad en boven
dlen noc mool ook", aldua CllJsen In 
•IJn brief aan bet collere. B en w beb
ben nor reen besllsslnr lmake de to-
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ren, cemeentellJk elcendom, ceno. wordea cenomen omdat alJ anders 
men. Maar ecn pelllnc onder de trac- een cevaar voor de omcevlDC d.relrt te 
·uea In de cemeenteraad Jeerde dater Worden." 
op dit moment een meerderheld ls die 
zert dat de toren aCrebroken mar Clljzen oppert echter de mogellJkheld 
worden omdat er ceen celd ls voor om het stadscarrtllon, dat nu nog 1n 
restauratle. De toren word In 1913 re- een ljzeren geraamte op het parkeerc 
bouwd naast de Slnt Wllllbronlu• terreln naasl bet atadhuls 1taat, over 
kerk. Doze kerk moest In de jaren ze. te brengen naar de Wllllbrcrdustoren. 
ventlr worden resloopt wqens ver- Het klokkenspel komt daar beter tot 
ukklnren die een revotr waren nn zijn recht. De belaardler, die nu vanult 
de kanaalverbredlnr. De loren was hetatadhula via een elektronlach toot.
Coed renoer om te bewaren. Welbou- aenbord de klokken bedlent, 110U een 
der W. A. Goaelau ael Yorlre week plaa~e lrunnen vlnden In de TOOrma· 
dater eehter blnnen twee jau een be- Uge paatorle blJ de toren, welk gebouw 
1llsslnr, alb re ken or opknappen, moet ook gemeentelijk elgendom ... 
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------------- Een hoop owt rout, voclltlge muren en 11aten In de zolderlng bl/ de w(lurplaat In de WUUlbrordiuloren 

RESTAURATIE TE DUUR VOOR GEMEENTE 

Tientje pe.r Terneuzenaar kan 
de Willibrordustoren redden 
TEKNEUZEN - Na aa trap- le 
-- beklaulenl slut de ""-l<er 
au de Wllllbronlutorea In de nalmle 
acbter de wijserplaleD. Staacen en 
tandnderea sorreuervoordat de wij
lel'I YU de klok. batuurd door eea 
meehanlel< dat twee nnlleplnreu la
cer •laal opcesteld. de Julste llJd ...... 
gevea, Op de vloer vu de vfjrde ver• 
dleplnc llct eea lrleste venamell~ 
- fjser. De ....Uge voorw~ 
blfjken de ornamenten te zfju die In 
vroecer daceu. betere lfjden, de spits 
van de Wllllbronlustorea bebben ,.,. 
llerd. Rel spullelJe Is er bfJ voorbaat 
vauar cebaald omdal bet er uden 
mluchJea vanzelt .t zo11 vallen ea 
- ill de Korte Kerblrul &Oil 
nrwOlldea. De vraac Is ordeae klelue 
11 .. pwerbaambeld een voo..-.. Is 
vaa eea pot.ere sloop. 

Over bet lot van de Wllllbrordustoren 
ben..t DOC lteedl seen >.ekerbeld. M· 
breken otrestaureren, ls de vraag die 
In november moet warden beant
woord. De gemeente Terneuzen. de el· 
cenareae van de vfjltlg meter bop 
WWlbrordustoren. denktaanalbreken 
omdatrestaurereu te duuraou zqn, ua
meUJk meer dan 400.000 gulden. De 
~ gemeenachap denkt er 
Ulden over en lnmlddela II er een 
werl<poep OPcertcht die celd wll 1nza. 

melen voor beboud van de toren en 
ook · een ioe<1e rune tie voor de toren 
-l<t. Wetbouder W. A. Ooaselaar 
lopenbare werken) wU de werkgroep 
tegemoet komen. wanneer deu min· 
stens een ton or drle op tarel kan leg· 
ll"n. te geven door partlculleren or het 
bedrijraleven. .,Tien-orvfjrtlendulzend 
gulden II te welnlg", waarachuwde 
Ooaselaar verleden week al. Met ande
re woorden. de WWlbrordustoren kan 
behouden bUJven lndlen ledere Ter
neuunaar een tlen!Je In de collectebus 
doet. 
A. J. van der Maale, die namens de 
dlenst openbare werken van de ge
meente Temeuun de toren beheert, 
vlndt dat bet werk In Hn keer moet 
warden aanll"pakt. H1J geloolt nlet In 
eeu i"rueerde aanpak. ook al kuunen 
dan de kosten gespreld worden. .,Ik 
kan nlet over een paar Jaar weer om 
een ton vngen omdat we blJ een eente 
oplcnapbeurt nlet allea hebben ge
daan", aldus van der Maale, die de to
ren graag zou bewaren. Een reataura
tle betekent echter dat er- atelgera 
moeteu woroen gezet en aueen cat 
kost al eo.ooo gulden, vandaar dat de 
oplcnapbeurt nlet gerueerd tan war
den. 
Volstrekt nooclzakellJk werk la het 
YO<ll"D van demuren aan de bultenzQ· 
de, bet opnleuw atucen aan de blnnen-

zljde enhet vervangen van veeJ houten 
balken. Ook veel weggewaalde lelen 
op de grote a pita en de vier klelne aplta
Jea moeten word en bijgeplaatat en alle 
onderdelen In de bekronlng hebben 
opnleuw een loodbeschennlng nodlg. 
Alleen al bet aanbrengen van n1euw 
lood wordt geachat op 50.000 gulden. 

Op de berane rrond van de toren zlet 
de construcUe er nor redtlijk ult en 
de houten trap naar de eerste verdle-
plns maakt een 1ollde lndruk. Dal 
seen boop op de trappen naar de vol· 
rende acht verdleplnren en verdie. 
plnkjes. Maar hoe hocer Je stlJct, hoe 
rammeler de trappen worden en ook 
de muren vertonen steeds meer ult· 
1la1 en acheuren In de beplelsterlns. 
Op de vlerde verdleplnc ban1en de 
belde luldklokken. De vloer maakt 
een welnlr belrouwbare lndruk en de 
fjzeren beuseb waarln de bouten 
acbotten vu de 1alm1aten banren 
zfjn vrfjwel door1eroest. Gelukkls 
slet de •toel waarln de klokken ban· 
ren er noc robuust ulL 
Wle nog hoger gaat. tot aan de w)J7.er
platen en verder, Zlet de trappen ver
eenvoudlgen tot gewone, maar bloed· 
atollend·w!ebelende ladderlJes. Daar
na, vanarhet negende verdleplnkJe tot 
aan het balkonnetJe In de aplta, moet 
de bezoek~r Zich langa een houten balk 
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omhoog hl,Jsen, met slechta enkele 
blokjes ala voetensteun. Een bllk over 
het hekje leert dat veel lelstenen al ult 
de torensplla Zljn gevallen en dat op 
veel plekken de houten constructle 
verrot 11. 

Alpinisten 
Ook al kan de werkcroep Behoud Wll
llbrordustoren zoveel 1eld ven.ame-
len dat de cemeente Temeuze.n haar 
de toren alstaat (op dat moment 
word! de werkcroep een stlchtlnr> 
dan wordt het loch moellfjk om van 
de toren ten toerisUsche attractle te 
maken. Het ultzlcht vanarbet balkon· 
nelJe In de •plla Is macnlnek, maar al· 
leen alplniaten sullen er moelteloos 
komen. 

.,We hebben nog tot november de t\ld 
om een ioe<I• runctle voor de toren te 
vlnden", II echter het b09pvolle com
mentaar van J. de zeeuw, lld van de 
werkgroep Behoud WWlbrordustoren. 
.,Oat verw)Jt lk nu de gerneente Ter
neuun. ze hebben de toren llnda 1969 
en noolt heel\"" een bestemmlng voor 
de toren gezocht. Nu ataat de gemeen
te voor een groat onderhoud. Daar 
moet"" nlet over klagen. want u heb
ben er ook Jarenlanc nleta aan ge
daan." 
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Als opgave is gedacht een museum te ontwerpen. De aanleiding 
hiervoor is te zoeken in de belangstelling voor musea die in het 
midden van de tachtiger jaren haar hoogtepunt kende. Belangrijk 
was onder andere het Internationaal Symposium over 
Museumarchitectuur Bindhoven in 1986. Naar aanleiding van een in 
een oude winkel ondergebrachte collectie schelpen te Zaamslag werd 
besloten te kiezen voor een zeebiologisch museum. Ben bezoek aan 
het 'zeebiologisch museum-scheveningen' leverde het programma van 
eisen op. 

* programma van eisen: 

- tentoonstellingsruimte voor: 
a 1. tweekleppige weekdieren 

2. buikpotige weekdieren 
3. stekelhuidige dieren 
4. kreeftachtige dieren 
5. holtedieren 
6. wormen 

b 1. albinisme 
2. vormverandering tijdens de groei 
3. misvorming 
4. schelpvormen 
5. kleur van schelpen 
6. giftige schelpen 
7. schelpen per streek 
a. het leven van de schelpen 

c 1. schelpen op postzegels 
2. schelpen in de cultuur 
3. expositie van artisieke zeewier composities 

d 1. resultaten van studiereizen 
e 1 . zeeaquar i a 
f 1. bijzondere vondsten 
- plek voor tijdelijke tentoonstellingen 
- ruimte voor de systematische collectie 
- directie 
- adviesruimte + informatieruimte 
- vergaderruimte 
- bibliotheek 
- magazijn 
- winkeltje 
- ruimte waar schelpen geslepen, gezaagd enz. 
ruimte waar resultaten van studiereizen 
geanalyseerd en worden verwerkt. 
- koffieshop of hoek 
- sanitaire ruimten. 
- filmzaal 
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* Eerste ontwerp. 

Bij het eerste ontwerp, te zien in fig.76, heeft de vormentaal van 
de zeebiologische wereld een belangrijke rol gespeeld. In zekere 
zin te verklaren doordat bekeken is welke rol de vormen van de 
zeebiologische wereld in de kunst en in de architectuur hebben 
gespeeld. Bekend zijn Botticelli 1 s geboorte van Venus, Rembrandt 1 s 
etsen, maar ook het feit dat vroeger architecten uit Japan zijn 
beinvloed door hun wonder schelp, Thatcheria mirabilis. Tenslotte 
mogen ook de schelpmotieven die Jacopo Sansovino toepaste in de 
Logetta di San Marco en Frank Lloyd Wright 1 s Guggenheim Museum 
niet ongenoemd blijven. Het grootste horizontale bouwdeel geeft 
een ontwikkeling te zien die het groei traject weer geeft en die 
daarnaast het thema helder-geheimzinnig aan de orde stelt. Het 
bouwdeel vormt tevens een poort, een poort naar een plain dat bij 
uitstek geschikt is als ruimte van de openbare verschijning. Bij 
het ontwerp is steeds gewerkt met het instrumentarium van Kenneth 
Frampton. 
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* Tweede ontwerp. 

Het tweede ontwerp is te zien in fig.77. Fig.78 t/m 81 zijn foto's 
van de maquette. Geprobeerd is om het voorgaande ontwerp sterk te 
vereenvoudigen om daarmee heel helder het gebouw een regionaal 
karakter te geven. Deze vereenvoudiging betekend dat de 
zeebiologische vormenwereld naar de achtergrond is verdwenen. Het 
ontwerp grijpt direct terug op het onderzoek naar het regionale. 
Via het lineaire wordt de fijn korreligheid van de omgeving aan de 
orde gesteld. De fijn korreligheid van de binnenstad tegenover de 
homogeniteit van het museum. Op het ruimtelijk compositorische 
vlak levert het een harmonisch geheel op. Als architectonische 
gebeurtenis zal het museum en omgeving het gelijk van het kritisch 
regionalisms aan moeten tonen. In principe is het ontwerp de 
uiterste consequentie van de lineaire uitbreiding van het 
basistype huis-werkplaats. Het basistype is zoals we eerder hebben 
gezien opgebouwd uit een stereometrisch en een tectonisch element. 
Als totaal is het op te vatten als een architectonisch element. 
Aan het woonhuis, het stereometrische, worden vaak scenografische 
elementen toegevoegd. Dit gebeurt op een aanvullende manier. Bij 
het beschrijven van de veldlijn architectonisch/scenografisch 
waarschuwt Kenneth Frampton · voor overdrijving van het 
scenografische anders gaat het architectonische en het 
scenografische zich als elkaar tegenpool gedragen 2). In het 
ontwerp is het basistype huis-werkplaats op verschillende nivo's 
ingezet. Gewerkt is vanuit de functie. Deze functie is ontrafelt 
en verdeelt in 'huis' en 'werkplaats' functies. In fig.82, de 
beganegrond, en fig.83, de verdieping, is de indeling te zien. De 
ruimten die zijn gemarkeerd door stippels zijn 'werkplaats' 

.ruimten de overigen zijn 'huis' ruimten. Als logische consequentie 
zijn alle 'werkplaats' ruimten tectonisch uitgewerkt en de 'huis' 
ruimten stereometrisch uitgewerkt. In fig.84 zijn de 'werkplaats' 
ruimten met een kolommen structuur opgelost, voor de 'huis' 
ruimten is een H structuur gekozen, een H die het begin punt is 
van een schijf. Fig.85 is een eerste constructieve uitwerking van 
het ontwerp, fig.86 is een gevel aanzicht van deze oplossing. Deze 
oplossingen moeten gelezen worden als stappen in de uitwerking van 
het ontwerp. In fig.87 en fig.88 zijn de definitieve plattegronden 
van_het museum te zien. Het meedogenloze van de kolommen structuur 
is doorbroken door alleen Kolommen te plaatsen waar het 
noodzakelijk is. In fig.89 is een axonometrische schets gegeven 
van het hoofdgebouw. Opvallend is dat de tentoonstellingsruimte 
dezelfde vorm heeft aangenomen als hetgeen men zou kunnen 
omschrijven als het type van de tentoonstellingsruimte. Een type 
dat de laatste eeuwen is ontstaan. De aangegeven manier van werken 
bl ijkt veel mogel ijkheden te · geven. Het is duidel ijk dat het in 
deze oefening onmogelijk is om tot een afgerond oordeel over de 
mogelijkheden van het kritisch regionalistisch instrumentarium van 
Kenneth Frampton te komen. Het geheel is dan ook bedoelt als een 
bijdrage aan het denken over het kritisch regionalisme. 

2) Kenneth Prampton, Plaats; vorm, culturele !dent!te!t, Arch!s 2-
87. 
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