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T e n G e l e i d e 

De meest geschikte plaats voor iemand die geacht wordt 
zich niet met architektuur te bemoeien is een Ten Geleide, 
zo moet onze Bob gedacht hebben. Een meesterzet van ruim
telijke ordening, het vak dat tracht om geiten en kolen, 
schapen en bokken. koeien en hazen op verschillende en on
d.erling onbereikbare stukken grond te laten vertoeven en 
te doen welbevinden. Bob is een meerdimensionaal mens, en 
dat is een type waar ik een zwak voor heb. Hij studeert 
gespreid in ruimte en tijd en dat dan nog eksakt nominaal, 
d.w.z. gewoon op tijd, net als de trein (meestal). Zet z•n 
tent op waar ie wil. weet ieder voor z•n karretje te span
nen (getuige dit Ten Geleide en dit boekske) en is waar 
nodig bereid op te treden als ceremoniemeester bij hoog
geleerde huwelijken. Dit laatste feit wordt node gemist in 
het curriculum vitae. 

Een tengeleider is eigenlijk een vaandeldrager. die voor 
de muziek uitlo!)pt. Meestal niet de snuggerste van het 
stel, maar hij heeft er meestal wel zichtbaar lol in. Hij 
is ook niet echt nodig, maar heeft toch een 'funktie'. Hij 
maakt geen muziek, maar toont het symbool van het samen
spel. de harmonie. Van deze vaandeldrager wordt dan ook 
niet verwacht dat hij de vraag van dit boekje: Wat is 
Architektuur 7 beantwoordt. Een komfortabele positie. te
meer daar hij niet wist, dat 't nog steeds een vraag was. 
Dus inderdaad niet zo snugger I 
Waar is de tijd gebleven dat mij het antwoord in de 
delftse kollegebanken gewoon medegedeeld werd I Prof. ir. 
J .H.van de Broek (van Bakema, weet je wel) riep (dat was 
zijn stijl van spreken) steevast, dat de letterlijke bete
kenis van architekt was: aarts-slimmerik, zo niet huiche
laar. Mi jn etymoloqies woordenboek gaf hem daarin geli jk 
en daar heb ik het altijd op gehouden. Mijn verdere aan
dacht heb ik verl13gd naar de "kreatieve mens". als bouwer. 
planner, bestuurder en wat dies meer zij. 

- een kreatief mens is iemand die het vermogen realiseert 
om in de spiraalnevel van overmatige informatie en ia
pressie, die ieder mens omgeeft, toch de essentiele za
ken samen te zien komen en te verdichten tot er een 
kristallisatiemoment wordt bereikt; 

- een kreatief mens weet ook dat het meeste verdicht tot 
het zand der zee; maar het unieke brengt hem het vol
groeide bergkristal; de scheikundige formule blijft Si02; 

- een kreatief mens speelt met de materie, die hij ambach
telijk beheerst, maar hij hecht daar niet aan; 
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- een kreatief mens neemt er geen genoegen mee om weten
schApper te zijn: hij streeft ernaar wetenschEpper te 
worden, door de grondslegen van het weten te voorschijn 
te brengen: 

- een kreatief mens is in dit alles afbeeldinq van zijn 
Schepper of van het Scheppend Beginsel; 

In Bob ontmoeten we een kreatief mens, die met een brede 
glimlach de ernst van zijn zoeken relativeert. Een type in 
een teepee . 
Toe lezer, laten we, met hem. om dit boekje schaterlachen, 
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W 0 0 R D V 0 0 R A F 

Op 26 oktober 1983 presenteerde Friedrich Achleitner de 
tweede band van zijn driedeliqe (standaard-)werk 'Archi
tektur in Oesterreich'. Tijdens de beqeleidende forum
discussie - die de hoopvolle titel 'Was ist Archi
tektur?' droeq - verkeerde ik in de waan een Antwoord te 
vernemen waarmee pakweq de komende dertiq jaar zeker qe
steld zo.uden zijn. Mijn qekoesterde hoop was zeker niet 
onqeqrond: Hans Hollein zat immers in het panel en 
kortelinqs had ik het trionummer van Wonen TA/BK met 
kleurenfoto' s. kleurenposter en eiqenhandiq qesiqneerde 
button noq in mijn handen qehad. Wilhelm Holzhauer nam 
ook deel en ik zat toch immers niet voor niets in zijn 
'Meisterklasse filr Architektur'? Daarnaast was het panel 
noq aanqevuld met architektuurcritici e . d.; de namen 
zijn me in mijn opwindinq ontschoten De zaal waarin het 
Antwoord qeqeven zou worden bezat een als uitstekend te 
kwalificeren bezettinqsqraad. Zelfs een wonderbaarlijke 
vermeniqvuldiqinq scheen men (in het alqemeen welte
verstaan) niet uit te sluiten. Het qebruikelijke wachten 
op de eerste vraaq duurde thans lanqer als bi j derqe
li jke qeleqenheden qebruikelijk was. Een openinqszet kan 
namelijk qrof uitvallenl Uiteindelijk nam Oswald 
Oberhuber - bij deze qeleqenheid zowel rektor als 
discussieleider - het woord en vroeq aan Hans Hollein in 
welke kontekst hij het boek plaatste (onder voorbehoud. 
want ik was toen noq niet zo thuis in de Tiroolse 
dialekten). Verrassend snel kwam het Antwoord: "Ich 
qlaube ......... (ademhalend & rondspiedend) dass Archi-
tektur (weer ademhalend & laatste letterqreep sterk 
benadrukt) ............ die ..... qeist-iche, ..... seelische 
( ............................. . 
. . . . . ) •............ Verbindunq .......... . 
( ••••••• & ••••••••••• );Alles ........ ist ........... . 
Wat er op dat moment zowel in mijn persoon alswel mlJ
zelf omqinq is me eniqszins ontqaan. Rekonstruerend kan 
ik thans vaststellen dat mijn aandacht zich verplaatst 
moet hebben naar mijn daqelijkse fietsroute vanaf de 
Schottentor naar de Stubenrinq via de Michaelerplatz. 
Daar staat nl. het Looshuis dat ik al ti jd met qepaste 
snelheid passeerde. Hetzelfde qeschiedde vervolqens dan 
ook bij de nabijqeleqen bijouterie Schullin. Een ware 
aaneenschakelinq van rituelen. Telkens probeerde ik dan 
weer de positie van de fotoqraaf uit dat tijdschrift 
- wat ik toevalliq qelezen had - te vinden. Uiteraard 
was de route zo samenqesteld dat ik het hooqtepunt 
- bestaande uit 66n minuut stilte - zou kunnen bereiken 
in het metrostation Schwedenplatz (voor slecht 
qe'.informeerden: daar kruist nl. de qroene metrolijn U4 
de rode Ul). 
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Helaas is het Antwoord me tijdens deze wederbelev~~q 
ontqaan. Ik meende dat wellicht mi Jn 
linker/rechter/voor/achter (en verder)-buurman/vrouw het 
Antwoord opqevanqen zou hebben. Zij waren echter allen 
in trance. Naderhand vernam ik dat men besloten had het 
Antwoord noq niet verder te vertellen. Middels consensus 
welteverstaan. 
Dit was mijn kans qeweest. Derqelijke bijeenkomsten zijn 
nu eenmaal eenmaliq. Het werd mij duidelijk dat ik het 
Antwoord zelf zou moeten formuleren. 

bob martens 
Wien/Eindhoven, mei 1984. 

Atelier in Kauns-Innsbruck. december-januari 1984. 
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WATi IS ARCHITEKTUUR? 



D I C K AP 0 N 

Prof. Arch.HBO 



11 faut menlir 
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Archileklur wid Urbanismus 

Eine Stadt slirbt, wenn sie nicht baut. Sie stirbl aber 
auch, wenn ihr Bauengagement liber das Zweckrationale 
nichl hinausgeht. Besucht man sogenannte 
Satelilenstadle, wird man die Orientierung verlieren und 
die Identifizierung nicht finden. Somit wird die Stadt :GU 

einem sterilen Funktions -apparat und durchfiirbt das 
Milieu."Form follows funktion" einmal anders belrachlet. 
Vorgegebene Funktionsapparate bestimmen die 
Lebensform; mit anderen Worten: wir schaffen uns heule 
die Umstande, an die wir uns morgen anzupassen haben, 
wenn wir einer gesellschaftlichen Eliminierung durch 
"Selektion" entgehen wollen . Aus dieser Sicht sollten 
eigentlich alle gangigen Architeklurvokabeln neu 
gedachl werden. 
Stadlentwicklung und Stadterneuerung haben liingere 
"Generationsfolgen" als sie dem Menschen eiger1 sind; das 
heissl, 1msere Stadte werden mehr als nur dne 
Generation priigen, vielleicht so viele, bis der Ansat:t 
dieser TeiJwirl-lichkeit vergessen wurd.e das F1mdanunt 
:GU 1Jntent nicht mehr z;1J finden ist, die M.auen!., dit 
unsf:n: 1>ealitat *l) abstecken so hoch gent.en sind; dass 
wir nich1. rnd;r seh.en, dass a11• :h alles and.en st: in konnte . 



Urbanismus und Landschaft 

Bedeutet uns Landschaft Vergiinglichkeit, begriindet 
durch ihr stiindiges werden und Vergehen, durch den 
Wechsel des J ahreszeiten, oder wird sie - begriindet 
durch den Rhythmus des Immerwiederkehrenden- zum 
Imbegriff von Dauer? 
Will der Mensch durch sein urbanes schaf fen 
Bestindigkeit beweisen, oder will er einene Anfang und 
ein Ende setzen, damit diese so gefundene Ordnung ihm 
die Richtung weise, in die er sich bewegt, wiihrend die 
Zeit verrint und der Raum sich verindert. 
Das Resultat des menschllchen Schaffens in/mit der 
Natur wird dadurch bestimmt dass der Mensch Ursachen 
und wirkungen erkennt, und die Vorausetzungen der 
Erkenntnis nicht mit den Dammen zuschiittet, die er zum 
Schutz gegen den Urzustand errichtet. 

Landschaf t und Geschichtllchkeit 

Wird die Landschaft uns zum Innbegriff von Dauer und 
Bestand, das heisst belegen wir ihre Erscheinung 
kompensatorisch mit diesem Sinn der uns die Sicht auf 
Ursache und Wirkung versperrt, so wird sie geschichtslos 
-zum Mythos- wenn wlr Geschichte als Bewegung als 
"Bnt-wicklung" definieren. 
Ist es nun legitiem Entwicklung als stiindige Bewegung zu 
proklamieren und damit Gef ahr zu laufen auch 
Riickentwicklungen "Riickschliige" akseptieren zu 
miissen, oder ist es anderseits moglich Stillstiinde zu 
vertreten, den "historisch bewegungslosen Punkt" 
anzuerkennen? Ist es sinnvoll, Tradition als historisches 
Bewusstsein ~das den Aufbau sinnhafter, den Einzelnen 
iiberdauernde Ordnungen ermoglicht- zu sehen, oder ist 
Tradition Ausdruck der Verlegenheit gegeniiber einer 
Geschichte die auf der Stelle zu treten scheint? 
Wollen wir durch unser Bauen in der Natur den Begriff 
"Landschaft" aushohlen, entleeren, auf lose Hiilsen 
reduzieren -die wir dem Kuhstall genauso gekonnt 
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uberstfilpen wie dem Kurhotel- oder werden wir es zu 
einer echten Auseinandersetzung mit der Erscheinung 
"Landschaft" bringen. 

Geschichtlichkeit und lndividuum 

Definieren wir Geschichte als das "Wo" der Zeit, so hat 
die Frage nach der Gegenwart -in der das Individuum 
verhaftet zu sein scheint- keinen Sinn. Sobald wir 
versuchen das "J etzt" zu f assen, entgleitet er uns in das 
"Gewesene". 
Wir sollten daher nicht fragen, was uns die Architektur 
jezt ist -da es mir unmogllch erscheint hier auch nur 
einen relativ unbelasteten Standpunkt einzunehmen, 
aufgrund dessen dann die Gefahr besteht nur zu 
"zerreden"- wir sollten vielmehr danach fragen, was die 
Architektur uns sein wird.*2) 
Mit anderen Wortens: in der Architektur immer neu die 
Aufgabe zu entdecken, Vergangenheit und Zukunft in 
eine fruchtbare Spannung zu bringen. 

Individuum und Architektur 

"Die eigentumllche Struktur unserer Vernunft hat 
Namlich unser Bild von der Welt gerade dort 
auseinandergebrochen, wo es f\ir das Verstandnis f\ir uns 
selbst am empfindlichsten ist; dort, wo sich Geist und 
Materie berUhren ....... . 
Ideologie wird zum Ersatz f\ir das Fundament der 
Wahrheit. Und nachdem aus zwei widerspruchlichen 
halben Wahrheiten zweierlei Rechtsanspruche auf die 
ganze Wahrheit gebildet werden mussen, werden sie 
unvertraglich und haben !angst die Welt geteilt." *3) 
Entscheidend f\ir die Architektur ist also nicht die Frage 
nach dem Ursprung des Gedachten -ob bewusst 
intellektuell formuliert oder unbewusst induktiv geboren 
*4)- noch dessen "Institutionalisierung" durch Definition 
eines Intellektualismus und Pragmatismus; entscheidend 
scheint mir der Einsetz des Erdachten zu sein, von dem 

. allein gefordert wird, dass er bewusst geschieht; das 
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heisst, dass man sich der daraus entstehenden 
Konsequenzen -in allen Ebenen- gegenwirtig ist. 
Architektur ist keine "Religion", die ausserhalb ihrer 
Verbote und Gebote keine Experimente ermoglicht und 
nur eine F arbe der moglichen Wirklichkeiten umschreibt. 

*l> Realitit als soziale Konstruktion in der Jede 
Gesellschaft bestimmt, was in ihrer Wirklichtkeit wahr 
ist. 

*2) Wobei ich mir bewusst bin, dass Extrapolationen ohne 
Hintergrund nicht moglich sind. Nur existiert das 
Phinomen Gegenwart nicht, und schon gar nicht als 
Extra po la tionsfundament. 

*3) Zitiert nach Rupert Riedl, Biologie der Erkenntnis: 
die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Vernunft I 
Die Scheidung der Geister, 1981. 

*4>Es wire hier besonders interessant, nicht nur auf das 
personliche Unbewusste sondern vielmehr noch auf das 
"kollektive Unbewusste" nach C.G.Jung, die "vererbten 
Kategorien" oder "Archetypen" einzugehen und in einen 
Bezug zur Architektur zu bringen. Dies wiirde Jedoch im 
Rahmen dieses gadanklichen Umrisses wohl zu weit 
fiihren. 
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ONTWERP KUL TUREEL CENTRUM,EINDHOVEN, 1981, HAR HOLLANDS 



VRAAG & 
AN TWO ORD 
WAT IS ARCHITEKTUUR 
ALLE GEBOUWEN 
WAT IS GEEN ARCHITEKTUUR 
TEKENINGEN EN MAQUETTES;ZIE LINKER BLADZIJDE 
WELKE OPLEIDING HOORT BIJ EEN ARCHITEKT 
EEN VRIJ BEROEP VEREIST EEN VRIJBLIJVENDE OPLEl
DING 
WAT IS DE BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRING 
DE NOG STEEDS VOORTDURENDE STRAF VOOR BOU
WERS VANWEGE HUN HOOGMOED 
WAT IS HET GEMEENSCHAPPELIJKE VAN EEN HU
MAAN-ECOLOGISCH ONTWERPER MET HOLISTISCHE 
PRETENTIES EN EEN MAKER VAN VLEKKENPLANNEN 
GEBASEERD OP EEN VOLLEDIG DOOR HEM ZELF UIT
GEDACHT MENS-EN WERELDBEELD 
BEIDEN BEZITTEN EEN HOBBY 
WAT IS DE AFDELING BOUWKUNDE 
EEN SPLIJTZWAM MET ZIJN KONSTANTE DRIFT TOT 
SPLITS ING 
WAT IS HET GEMEENSCHAPPELIJKE VAN EEN ARCHl
TE KT, STEDEBOUWER, PLANOLOOG ,STADSVERNIEU
WER, BOUWFYSICUS, BOUWPRODUKTIETECHNOLOOG, 
KONSTRUKTEUR,MATERIAALKUNDIGE EN UITVOE
RINGSTECHNICUS 
ALLEN BEZOCHTEN TIJDENS DE STUD IE DE KANTINE 
EN HAALDEN WISKUNDE 49 
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN ARC HITE KT EN EEN 
INGENIEUR . 
EEN INGENIEUR REKENT, HIJ WEET;DE ARC HITE KT 
GIST, HIJ VERMOEDT 
WAT IS KOMPONEREN EN KONSTRUEREN 
HET EERSTE IS EEN BEZIGHEID VAN DE ARCHITEKT, 
HET LAATSTE IS HET WERK VAN DE INGENIEUR VOOR 
DE ARCHITEKT 
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WAAR KOMEN VEEL ASPIRANT-BOUWKUNDIGEN 
VANDAAN 
VANAF ANDERE AFDELINGEN 
WAT IS SAMENWERKING VAN BOUWKUNDE STUDEN
TEN 
HET OPVANGEN VAN BINNENSKAMERS GEMOMPEL 
WAT DOE JIJ ALS DE BEGELEIDING ZEGT DAT JIJ 
NIET KAN ONTWERPEN 
WORD JIJ KONSTRUKTEUR 
WAT DOE JIJ ALS DE BEGELEIDING ZEGT DAT JIJ 
NIET KAN KONSTRUEREN 
WORD JIJ ONTWERPER 
WAT DOE JIJ ALS DE BEGELEIDING ZEGT DAT JIJ 
NIET KAN ONTWERPEN EN NIET KAN KONSTRUEREN 
ER ZIJN NOG GENOEG MOGELIJKHEDEN,JIJ 
KRIJGT HET DIPLOMA GEWOON IETS LATER 
WAT IS DE BEROEPSPRAKTIJK 
VRAAG EENS AAN EEN STUDIEBEGELEIDER 
WAAROM IS HET BEROEP ARCHITEKT NIET MET EEN 
TITEL BESCHERMT 
WIE BESCHERMT DE BEHANGONTWERPER 
WAT IS HET ARCHITEKTUUR-DEBAT 
EEN LEESMAP VOOR DE ARCHITEKT ZONDER WERK 
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE ARCHITEKT EN EEN 
INGENIEUR 
EEN INGENIEUR HEEFT KENNIS VAN DETAILS, VAN 
ONDERDELEN;DE ARCHITEKT OVERZIET HET GEHEEL, 
DE RUIMTELIJKE ORGANISATIE 
WAAR IS DE PLAATS WAAR ALLE VAKKENNIS AANWE
ZIG IS MAAR DOOR HET GEMIS AAN SAMENWERKING 
SLECHT BENUT WORDT 
DAAR WAAR ARCHITEKTEN WORDEN OPGELEID 
WIE STELDE DE VRAGEN 
EEN DAAR AFGESTUDEERDE 
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Ontwerpschets Natuurwetenschappelijke F akulteit 
(Universiteit Salzburg) 
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Ik belijd een architektuur, diens wortels in een 
pragmatische grondhouding ligt en niet in een 
ideologische. Het wezen van een pragmatische houding 
bij de oplossing van een bouwopgave is de interpretatie 
van die bouwopgave zelf. Rekening houdend met 
wezenlijke exteme omstandigheden is het ideologische 
uitgangspunt van intell~ktuele aard - de formulering 
van een wereldbeeld in een gebouw. 
Een pragmatische architektuur is dan ook de 
architektuur van de "zenuwen", het "gevoel", in 
tegenstelling tot de architektuur die gedragen wordt 
door het intellekt. 
In mijn werk is dientengevolge ook een grondthema, een 
"Leitmotiv" af te lezen wiens karakteristiek slechts 
geldig is voor elk projekt af zonderlijk en niet universeel 
toepasbaar is of moet zijn. 
In het kort zou ik thans in deze kontekst een paar 
bouwprojekten behorend tot mijn oeuvre willen 
aanduiden: 

De vraag van de verhouding tussen architektuur en 
representatie, de weergave van de bevolking 
gerepresenteerd in een politieke belichaming, komt in 
het Voralberger Landtagsgebiude aan bod. De 
architektonische vokabulaire is 'massvoll', komplex en 
tegelijkertijd terughoudend. Het gebruik van kostbare 
en duurzame matcrialen is inherent aan de betekenis en 
de waarde van de opgave 

De planning van de gebouwen en bebouwingen voor de 
Weense metro was gedeeltelijk een uiterst technisch en 
organisatorisch gekompliceerd proces. Het totale 
vormgevings principe van de stations van een bepaalde 
lijn richt zich op een eenheid, waarbij het onderscheid 
gevormd wordt door de verschillende stedelijke 
situaties. Dit principe wordt gedragen door een 
overtuigende traditie sinds Otto Wagner de Weense 
Stadtbahn bouwde. 
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De bouw van de Natuurwetenschappelijke Fakulteit 
aan de Universiteit in Salzburg zal in het voorjaar '86 
opgeleverd worden. Het ontwerp wil in bijzondere mate 
ingaan op het specifieke karakter van de architektuur in 
Salzburg. Ben architektuur wiens wortels reiken tot de 
tijd waarin de renaissance in de barok overging, de 
bloeiti}d van het manierisme. De taal van de 
architektuur is specifiek en niet universeel, het plan is 
in de gegevenheden van de omgeving geintegreerd en 
als zodanig niet uitwisselbaar. De vormentaal is 
manieristisch en pittoresk -de funkties veroorzaken de 
vorm, echter niet louter funktioneel geinterpreteerd, 
maar ook verankerd in het vormkoncept op een 
pragmatische wijze. 

De plannen voor de Opera's in Parijs en Amsterdam zijn 
kenmerkend voor wat betreft het 'reageren' op het 
wezen en het urbane karakter van beide steden Terwijl 
in Parijs de op de Place de la Republique aansluitende 
gevel een doorslaggevende rol toebedeeld krijgt, is in 
het Amsterdamse projekt (openstelling voorjaar 1986) 
uit de bijzonderheid van de verbinding tussen twee 
bouwopgaven -stadhuis en muziektheater- in een 
komplex, een ruimteli}ke kompositie gevonden, welke in 
haar architektonische uitdrukking op de perif ere, 
stedebouwkundige situaties -de Amstel, de gracht, de 
markt en de verkeersweg, verschillend reageert. 

Ben pragmatisch uitgangspunt in de ontwikkeling van 
een konceptuele architektonische gedachte drukt een 
houding uit die onafhankelijk bli}ft van de verschillende 
'ismen' in de architektuur; het koncipieert een 
architektuur geplaatst in de loop van de historische 
ontwikkeling. 
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G e z o n d h e i d s c e n t r u m 
Ontwerp: M.v.d.Lugt. 
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Schoonheid en doelmatigheid worden in onze samenleving 
naast elkaar geplaatst. 
Kunst is lets anders dan een fiets ontwerpen. 
Nog een stap)e verder en kunst is overbodig of erger, 
kunst staat in de weg van ons handelen. 

Stelling 1: Kunst= doelmatig. 
m.a.w. Architektuur = doelmatig. 
De dingen worden kunst in de handen van degenen die ze 
aanraakt, betast en zorgzaam in elkaar zet (behandelt) 
De vorm versterkt (bevestigt) de doelmatigheid. 
Denk hierbi) bi)v. aan de gebruiksvoorwerpen zoals 
pannen en schalen van primitieve volken. 
Zi) bezitten de primaire doelmatige vormen die wi) kunst 
noemen. 
Als er dus sprake is van Architektuur dan is er tevens 
sprake van kunst plus doelmatigheid. 

Stelling 2: De doelmatige vorm is een noodzaak. 
Het versieren van de doelmatige vorm sluit ik niet uit en 
is zelf s meestal bescheiden, soms overdadig. 
Om te leven, te overleven heb }e naast eten en drinken 
ook doelmatige gebruiksvoorwerpen nodig. 
Daar waar sprake is van goede gezondheid voor mensen, 
huizen en steden wordt aan een groat aantal 
voorwaarden voldaan. 
Een ervan is de kunstzinnige doelmatige vorm = 
Architektuur 
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Dat vakmanschap een grote rol speelt in het bouwen op 
kunstzinnige wi}ze spreekt vanzelf. 
Ben kultuur staat of valt met de notitie dat kunst 
doelmatig is, en een verwi}zing naar de toekomst, 
sterker nog als een volk niet meer kunstzinnig is vervalt 
haar bestaans 
minimum. (bestaansrecht) 
Hieruit volgt dat Architektuur is een van de uitingen die 
verwi jzen naar de permanente stri}d te willen overleven. 
Per definitie is ze grensverleggend. 
De westerling lacht alti}d om de kunstzinnige Japanner. 
Het is }uist dat kreatieve kunstzinnige dat hem 
technologisch zo hoog doet staan. Kunst= doelmatig. 
Paul Klee zegt: "Kunst geeft niet het zichtbare weer, 
maar maakt zichtbaar". 

Eine Art von Stille 
leuchtet zum Grund 
von ungefihr 
scheint da ein Etwas 
nicht von hier 
nicht von mir 
sondem Gottes 

(Paul Klee: "schopferisches Erkenntnisse") 

38 



JAN L U I T E N 

Arch.HBO 



I I I 

~ 
T 
~ z z z 
~ ii 7, 
7, 

~ ii - - - JI ii z 7, z 
t==LJ=L:::J==1 z L ---I ~~--- T 

f///t///////fi'//////////#////1 

N 
I 

f'Y/////////t~//////////1 

~////////#//~ 

STONEHENGE architectonische anal yse uit het boek 
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WAT IS ARCHITECTUUR? 

Deze vraag is al veel keren gesteld. 
Waarom vraagt men zo lets eigenlijk? 
Waarom wil men het antwoord kennen? 

In zoverre architectuur een natuurlijk fenomeen is, is 
het begrijpelijk dat wij in onze drang om de natuur te 
beheersen, daarvan kennis willen nemen. 
In deze betekenis kunnen wij "natuur" beschrijven als 
datgene wat buiten ons ls, wat zich tegenover ons 
opstelt, waarmee wij in dialoog gaan. Het gaat er dan 
om de vraag te onderkennen die de natuur ons stelt. 
Architectuur is echter ook lets kunstmatigs, lets dat 
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gemaakt is met een bedoeling. Dan zien wi} het nlet als 
iets dat zich tegenover ons opstelt, waarmee wi} in 
dialoog zi}n, maar als iets dat tot onszelf behoort. Wij 
kunnen dan alleen onszelf bevragen. Maar als wij er zelf 
mee bezig zi}n, dan weten wi} in beginsel al wat het is, 
dan hebben wij er al een bedoeling mee, het voorziet al 
in een behoefte. 
Vanuit het bezig zi}n met architectuur is de vraag naar 
het wezen ervan dus nlet te verklaren. 
Wij kunnen echter wel afstand nemen van ons bezig 
zi}n, waardoor onze eigen aktiviteit het karakter kri}gt 
van een natuurli}k fenomeen, en dit is hier de opzet. Als 
wi} echter afstand nemen, dan kiezen wi} een standpunt, 
van waaruit wi} de dialoog aangaan om te weten welke 
antwoorden aan de orde zi}n, om te weten welke 
bedoelingen achter de beginvraag zitten.Het standpunt 
is bepalend voor de antwoorden die aan de orde zi}n, 
voor de bedoelingen die achter de beginvraag kunnen 
zitten. 

Laten we, om verder te kunnen komen, eerst onze 
situatie verkennen. Laten we ki}ken waar we staan. 
Het gaat hier over de student, die gegrepen is door het 
bezig zi}n met de gebouwde omgeving en die tracht 
inzicht te kri}gen in wat hem eigenli}k bezighoudt. Een 
definltie van architectuur, als het op ontwerpnlveau 
bezig zi}n met de gebouwde omgeving, zou dan wel }uist 
kunnen zi}n, maar een dergeli}k antwoord is toch nlet 
wat de bedoeling was. Daar komt de student nlet verder 
mee. 
De vraag is echter gericht tot de staf, en dat zi}n 
mensen waarvan wordt verondersteld, dat ze binnen het 
onderwijs de architectuurwereld vertegenwoordigen. 
Dan is de vraag "wat is architectuur" een vraag aan de 
staf om zich bloot te geven. Dat is overigens hun taak: 
ze worden ervoor betaald. 
Het is dus een heel legale vraag. 
In hun antwoord getuigen de stafleden van hun afkomst. 
Wat is hun afkomst? 
Dat is, in het algemeen gesproken, de wazige wereld 
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van het late functionalisme, vol van wazige en 
hooggestemde idealen en vol van beuzelpraat. 
Afhankeli}k van hun leefti}d en het milieu, waaruit ze 
zi}n voortgekomen, is hun vertrekpunt het menseli}k 
functioneren, dan wel de semiotiek. 
De verkondigde standpunten zullen, naar ik verwacht, in 
een bepaald opzicht duideli}k met elkaar overeenkomen 
en dat is, dat de neiging merkbaar zal zi}n om op een 
soort imperialistische wijze alles wat van belang geacht 
wordt bi} de totstandkoming van de gebouwde omgeving 
tot het ge bled van de architectuur te rekenen. 
Deze kwaal heerst ook nu nog volop en heeft te maken 
met het isolement van de disciplines, het gebrek aan 
integratie tussen de betrokken disciplines. Zo is 
bi}voorbeeld binnen het onderwi}s het begrip van 
architecten en constructeurs voor elkaars werk nog erg 
be per kt. De architectuurbeoef enaars zi}n binnen hun 
disciplines, gegeneraliseerd gesproken, zo geisoleerd 
bezig, dat de architectuur tot hun wereld wordt en dat 
dientengevolge hun wereld tot architectuur wordt. Alles 
wat voor de vorming van de gebouwde omgeving van 
belang is, wordt dan tot architectuur gerekend: meubels 
zowel als draagconstrukties, plastische zowel als 
kleurenleer. Zelf s het be grip "ge bouwde omgeving" 
wordt dan problematisch, want daarbi} kan men ook te 
maken hebben met landschap, met milieuzorg, met 
ruimteli}ke ordening, wat ertoe leidt dat die zaken er 
eenvoudigheidshalve ook toe gerekend worden. 
Een en ander draagt er toe bi}, dat de huidige 
architektuurdiscussie in belangri}ke mate bestaat uit 
zeer gevoelsmatige uitspraken over vaagheden. 
Opvallend is hoe zeer de deelnemers aan deze discussie 
vermijden met duideli}ke begripsinhouden te werken. 
Deze vaagheid wordt zelf s verdedigd, doordat gesteld 
wordt dat helderheid van de begrippen van nature 
samengaat met oppervlakkigheid van de redenatie. 

Als we tegen deze achtergrond opnieuw de vraag stellen 
"wat is architektuur", dan moet deze verstaan worden 
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in de zin van "waar hebben ze het eigenlljk over". Het 
mystificerende antwoord daarop zou kunnen zijn:"over 
alles en niets". 
Toch houdt dit laatste een reeel antwoord in op de 
vraag. 
Wat is namelijk het geval1 
We hebben al vermeld, dat architectuur als kunstmatig 
lets, lets met een bedoeling, gezien kan warden als 
gevolg van onze eigen keuzen. De begripsinhoud ervan 
en de begrenzingen ervan zijn dan geen gegeven van 
bultenaf maar komen ult onze keuze voort. Die keuze 
maken wij in beginsel pas nadat er een behoefte is 
ontstaan. Het resultaat van de keuze is geen logisch 
voortvloeisel ult die behoefte, maar heeft het karakter 
van een kreatieve vondst, van lets dat we ontmoeten en 
waarin we een antwoord onderkennen op onze vragen. 
Deze redenatie kan de indruk wekken, dat het 
architectuurbegrip voor iedereen anders kan liggen, wat 
tot gevolg zou kunnen hebben dat iedereen het over lets 
anders heeft en er derhalve van een echte discussie 
geen sprake is. 
De architectuurdiscussie van dit ogenblik maakt 
dikwijls die indruk en gaat dan inderdaad "over alles en 
niets" .Het kan echter ook anders. Het is eigenlljk meer 
voor de hand llggend, dat mensen in eenzelfde 
cultuurperiode, in eenzelfde maatschappelijke situatie 
en met gelljksoortige aktiviteiten, ook in hun 
opvattingen en ervaringen overeenkomen, zij het dat de 
accenten van persoon tot persoon verschillen. De 
persoonlljke accenten kunnen dan kleur geven aan de 
discussie, zonder dat individuallstische begripsvorming 
zal gaan le id en tot zelf expressie in plaats van tot 
dialoog. 

Wanneer nu opnieuw de vraag wordt gesteld "wat is 
architectuur", dan voel ik mi) persoonlljk aangesproken. 
Ik heb de mogelijkheid van een architectuurdiscussie 
aangeduld en er mag dan van mi) verwacht worden, dat 
ik enig beeld heb van hoe die discussie eruit zou kunnen 
zien. 
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Ik heb me beziggehouden met allerlei uiteenlopende 
aktiviteiten, die in de beroepsuitoefening aan de orde 
kunnen komen. Al die aktiviteiten samen zou men 
kunnen rekenen tot het gebied van de architectuur in de 
ruimste zin. Ik wil echter het gebied van de 
architectuur beperken tot de ruimtelijke relatie van de 
mens met zijn omgeving, de mens die zich zijn 
omgeving toe-eigent, die daarbij in relatie treedt met 
de hem omringende ruimte en die vervolgens daarin 
inzicht wil hebben. Het daarmee bezig zijn is slechts 
een klein deel van de beroepsmatige bezigheden van de 
architect. Architectuur is dan de kunst van het bepalen 
van ruimten, zowel op zich beschouwd als in hun 
onderlinge relaties en in hun begrenzingen. Bij dat 
bepalen hebben we te maken met vormen, 
maatverhoudingen en orientaties. Het accent llgt 
daarbij op de bepallng van maatverhoudingen. 
Architectuur gaat dan over menselljke ruimten, 
waarmee ik bedoel dat het heel grote en het heel kleine 
er buiten vallen. Desondanks bestrijkt architectuur dan 
nog een groot schaalge bied, enerzijds begrensd door de 
maat van kleinere details (waarbij het meer om vorm en 
textuur dan om maat gaat), anderzijds begrensd door de 
grote stedelljke omgevingen die niet alleen in hun vorm 
maar ook in hun maten nog slechts zeer globaal 
waarneembaar zijn (waarbij het accent valt op 
orientatie, gerichtheid). 
Architectuur in deze opvatting is een wezenlijk element 
in de totstandkoming van de gebouwde omgeving. Het is 
echter lang niet het enige element, dat daarbij van 
belang is. 
Eveneens van belang is de zorg voor kleuren, texturen, 
plastieken, meubileringen. Ook, maatschappelijk gezien 
dikwijls allereerst, is daar de zorg voor de 
doelmatigheid in engere zin, zoals het voldoen aan eisen 
van volkshuisvesting, techniek, comfort. 
Als het architectuurbegrip in deze zin verengd wordt, is 
een discussie daarover mogelijk, die niet bedreigd wordt 
door afglijden in spraakverwarring. Een dergelijk begrip 
maakt weliswaar, als men het op zich beschouwt, een 
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magere, sterlele indruk, maar dat geldt eigenlljk voor al 
het kunstmatige zodra het ult zijn context wordt 
losgerukt. 
De hamvraag bij leder kunstmatlg begrlp is steeds: "Wat 
heb je er aan; in welke behoefte voorzlet het". 
En daarmee ben ik weer terug op het punt waar ik 
beg on. 
Het enlge dat tenslotte overblijft, is de raad: "Ga 
ermee bezlg; speel het spel". 
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Het buiten in de ban van bet binnen. 
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HET BUITEN IN DE BAN VAN HET BINNEN. 

De mens is van nature aangewezen op voedsel, kleren en 
een huis . Door zijn verstand is hij in staat zelf hier
voor de meest geschikte vorm te kiezen, daardoor onder
scheidt hij zich van alle andere levende wezens . 
Bij het huis gaat het om de ontmoeting van het menselijk 
bestaan met de volledige natuurlij ke omgeving. Het mid
del, waardoor de harmonie tussen beide tot stand komt is 
een stuk bewoonbare ruimte, dat de mens door wanden van 
de natuurlij ke omgeving afscheidt. Het huis moet men be
schouwen als een toevoeging aan de natuur, een vol
tooiing van de natuurlij ke ruimte om deze voor ons be
woonbaar te maken . Het huis bevindt zich dus tussen de 
mens en de natuur als een verzoenend element, dat de 
mens instaat stelt zich in de natuur te handhaven. 
De elementen van het huis {beperkte ruimte en beperkt 
massief van de wanden) worden aan de elementen van de 
natuur ontleend {onbeperkte ruimte en onbeperkt massief 
van de aarde). 
De materialen worden uit hun natuurlijk verband los
gernaakt, om daarna op een andere plaats tot een kunst
matig geheel te worden samengevoegd. 
Tussen de termen natuur en mens zij n twee intermediaire• 
termen aanwezig: het aan de aarde onttrokken bouwmate
riaal en het huis waarin deze materialen zij n geinte-
greerd tot een technisch geheel. 
Door deze vier termen: de natuur, het materiaal, het 
huis en de mens worden de drie funkties : materiaal
bereiding, bouwtechniek en bewoning tot elkaar in be
trekking gebracht. 
Het vak van de architekt houdt zich naast deze drie 
funkties bezig met de algemene funktie en de algemene 
vorm van het huis. De algemene funktie van het huis is 
de verzoening van mens en natuur . Voor de algemene vorm 
van het huis is het van het eerste belang dat het dient 
en niet waartoe het dient, dat het gemaakt is en niet 
waarvan het gemaakt is en dat het is samengesteld en 
niet hoe het is samengesteld . 
Een deel van de natuurlij ke ruimte is op de mens be
trokken . Hij ervaart deze ruimte door de beweging van 
het lichaam (voelen), door de werking van de zintuigen 
(kijken) en door de gerichtheid van het verstand 
(denken). 
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Deze ervaringsruimte• orienteert zich horizontaal op de 
mens, terwijl de natuurlijke ruimte zich vertikaal 
orienteert op de aarde . De arc hi tektuur wordt geboren 
uit deze oorspronkelijk tegenstrijdigheid der beide 
ruimtes, die van de horizontaal georienteerde ervarings
ruimte van de men s en die van de vertikaal georienteerde 
natuurlij ke ruimte op de aarde. De arc hi tektuur beg int 
als de mens vertikale wanden toevoegt aan het horizon
tale oppervlak van de aarde. De mens leeft niet zozeer 
tegen de aarde aan als wel tegen de wanden, zijn ruimte 
ligt niet op de aarde maar tussen wanden . 
De tegenstelling tussen het massief van de wand en de 
ruimte, die erop wordt georienteerd, is niets anders dan 
een speciale vorm van de grote tegenstelling tussen het 
massief van de aarde en de open lucht erboven, zoals men 
die in de natuur aantreft . 

Wil men in de ruimte boven het aardoppervlak enige 
onderscheiding aanbrengen, dan kan men dat alleen maar 
doen door middel van massieve elementen, zoals men door 
geluid de stilte o nderbreekt en door beweging de rust . 
Deze massieve elementen nemen door hun beperktheid nood
zakelij k een vorm aan, zij krijgen oppervlakken, die aan 
elkaar beantwoorden . Deze vorm is niet eigen aan de af
ges c heiden ruimte, maar aan he t mass ief van de wand . Een 
mass ieve vorm s cheid t ruimte van ruimte, terwij 1 bij een 
uitgeholde ruimte massief en ruimte elkaar in een opper
vlak ontmoeten 

De mens woont niet in de aarde (uitgeholde ruimte) maar 
op de aarde (tussen wanden) . Het is deze door de natuur 
aangewezen verblijfplaats, die hij moet aanpassen aan 
ZlJn bestaan. Ten dienste van dat bestaan voltooit hij 
zelf zijn omgeving door de natuurlijke tegenstelling van 
het onbeperkte vol (aardmassief) en leeg (lucht) te 
verrij ken met de tegenstellingen van beperkt vol (wand) 
en leeg (ruimte) . 
Door een vertikale wand wordt de onbeperkte ruimte hori
zontaal gescheiden in twee delen, die elk aan een zijde 
de oorspronkelij ke onbeperktheid behoudt . Er wordt geen 
ruimte van de grote ruimte afgescheiden . Om een ruimte 
van de grote ruimte af te zonderen is een tweede wand 
nodig , die zodanig met de eerste in betrekking staat, 
dat tussen beide in een nieuwe ruimte wordt opge
roepen. In deze nieuwe ruimte komt niet alleen op kunst
matige wijze een scheiding tot stand tussen ruimte en 
massief, tussen leeg en vol en ook gaat het niet alleen 
om een scheiding van de natuurlijke ruimte, maar wordt 
een nieuwe ruimte op kunstmatige wijze van de oorspron
kelij ke ruimte afgescheiden. Deze afscheiding moet men 
echter beschouwen als een toevoeging, een voltooiing van 
de natuur door de architektuur . 

so 
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WAT IS ARCHITE.KTUUR 1 

een schetsmatlge bl)drage 

Ben antwoord op de vraag - wat ls archltektuur 1 - kan op de 
meest verschlllende nlvo's gegeven worden: Naar mate men aan 
het verschl)nsel archltektuur een bepaalde strelcldng met nadrulc 
of boventoon toekent, kunnen ulteenlopende ervarlngen 
aangezwengeld en zelfs tegenstrl)dlge kommentaren ontstaan. Of 
er vervolgens een soort lntegrale antwoord mogell)k zou kunnen 
zl)n, drlngt zlch daarom als nleuwe vraag op. Bl) dat alles 
bestaat nog de mogeli)kheld, dat het debat om wille van het 
debat ten behoeve van het bewuste of onbewuste elgen 
intellektuele of anderszlns glanzen of ult andere onelgenll)ke 
redenen gevoerd wordt. Maar een van de hoofdfunktles van een 
debat zou wel een dlepere stlmulans en eventueel het betere 
(konsensus gerlchte) naderen van werkell)kheden kunnen zl)n. 

Hoe dan ook - Archltektuur ls gedeeltell)k technlek, voor een 
stuk (nuttlge) kunst en ten dele (toegepaste) wetenschap. "Als 
het goed ls" dankt een eventuele evenwichtlgheld van deze 
genoemde dragende aspekten, haar totstandkomen aan de 
wi)sheid, die daarbl) aan het werk was. 

Archltektuur ls een lntermedlalr tussen de mens en de 
natuurll)ke omgevlng. 

Archltektuur ls man-made environment of (min of meer) 
Mllleu-Integratle. 

Archltektuur ls verkoopwaar, konsumptleartlkel zulver fyslek, 
maar ook t.o.v. de status, voor de ge- of verbrulker, de 
makelaars, de vervaardlgers en de ontwerpers, 
artlesten, konstrukteurs, managers, technlcl, wetenschap
pers van allerlei plulmage, zl) werken alle min of meer met en 
soms tegen elkaar. 

Architektuur ls het resultaat en proces van een "orkest" van 
bouw<on)kundlgen van leken en experts, speclallsten en 
generallsten. 
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Architektuur is een soort seismograaf voor en over de ekonomie 
en ekologie (!), voor de politiek en kunstpolltiek, voor kultuur en 
woonkultuur van een ti)dsperk. 

Architektuur is het kreatieve oorspronkell)ke authentieke 
samenvoegen van delen tot een nieuw harmonieus geheel, het 
levenslange oefenen van discipline en een proces van vri)e 
intuitie. 

Architektuur is bouwen en ontwerpen ook aan het leven 
levenslang en mogell)k de weerspiegellng van de hemelse, 
kosmische en universele sferenarchitektuur ...... . 

Architektuur is expressie zelfaktuallsatie, (soms zelfbevrediging) 
verwezenll)king. Architektuur kan eeIJ. beeld zi)n van de mens. 

Architektuur is "schaal": ruimtell)ke organisatie en ordening 
- planologie - landschapskunde - stede(n)bouw - wi)kplanning 
- concept van ensembles - het ge bouw - groepen van ruimtes 
- de ruimte - de inrichting en uitrusting - het detail. 

Architektuur berust op komponenten zoals: funktie en situatie 
- ruimte en Cbouw)massa - maat en moduul - kllmaat en 
interieur - konstruktie en struktuur - bouwstof en energie 
- methode en vervaardiging - de "kunst" van het verbinden. De 
Af-BouwC-Techniek) is de geintegreerde vervolmaking al dezer. 

Architektuur is er simpelweg om te voorzien in de elementaire 
levensbehoefte, net zoals gezondheidszorg, voeding en kleding 
als basisvoorwaarden voor de existentie. 
De manieren waarop de architektuur tot stand gebracht kan 
warden, zi)n veelvuldig. Zi) reiken van uiterste zorgvuldigheld in 
het omgaan met de middelen uit de natuur en ten opzichte van 
de bewoner tot aan een bi)na oorlogsachtig uitbuiten van het 
milieu en dan wel het natuurll)ke, kunstmatige sociale en 
kulturele. De verdere (uit)werkingen van architektuur zi)n 
daaraan overeenkomstig. De "architekt" de bouwkundige 
ingenieur, de opdrachtgever, de geldschieter, de maatschappi) 
heeft de keus I 
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E n i q e o v e r p e i n z i n q e n 

Begin januari 1984 heb ik negen mensen uitgenodigd een 
bijdrage te schrijven. De volgende omschrijving gaf het 
thema aan: "Op ca. 2-5 zijden is het de bedoeling dat men 

zijn visie, weergeeft (zo mogelijk een Ant
woord?) op de vraag 'Wat is architektuur ?' 
Het belangrijkste aanknopingspunt is dan de 
titel als boven weergegeven. Een secondair 
aanknopingspunt is vervolgens de opleiding tot 
architekt en/of ingenieur . 
Het is niet de bedoeling de bijdrage op mijn 
persoon te betrekken dan wel passend te maken. 
Maximaal een begeleidende foto/afbeelding/ te
kening op een extra pagina is zeer gewenst." 

Allen namen de uitnodiging aan. Het zag er naar uit dat 
mijn experiment zou slagen: een afstudeerverslag (in boek
vorm), met bijdragen waarvan het lezen bovendien een aan
gename bezigheid is.De bijdragen zijn in alfabetische vol
gorde opgenomen; om het •evenwicht te herstellen' bespreek 
ik ze thans in analfabetische volgorde. 

Die Slebos: 'architektuur is bouwkunde' . Hij gaat daar
naast in op de vraag •wat is bouwkunst ?' en herleidt het 
geheel tot 'schaal, •maat' en 'proportie'. Een instruk
tieve bijdrage, op maat gesneden. 
Peter Schmid komt in zijn bijdrage tot twaalf stel
lingen . Hij konstateert, relativeert en objektiveert; 
architektuur hand in hand met show-bizz wordt afgewezen. 
Zijn Antwoord wordt begeleid door het door hem ontwikkelde 
'Meta-model' . Als geesteli jke drager. Met de archi tektuur 
als inbouwpakket. 
Het beg rip ' ti jd' speel t bi j de archi tektuuropvatting van 
Jos Naalden nauwelijks een ro l . Architektuur zoals hier 
verkondigd is t ij dloos . Architektuur berust op over
lev(er)ing en zorgvuldig opgebouwde ervaringen. Oat moeten 
we conserveren. 
Jan Luiten kiest bewust voor een architektuur (be
oefen i ng) zonder pretenties. Hij is op zoek naar waarheid. 
Dehalve acht hij het noodzakelijk zijn betoog zorgvuldig 
op te zetten. 
De 'oplossing' Ar chi tektuur = kunst wordt gesuggereerd en 
afgewezen tegelijk in de bijdrage van Marc v.d. Lugt. Zijn 
doelmatigheidsbegrip balanceert op de rand van de af
grond en is wel1icht karakteristiek voor de hedendaagse 
architektuurbeoefening. 
Wilhelm Holzbauer heeft een duidelijke architektuur
opvatting. Verwoede pogingen van anderen tot indeling bij 
een bepaalde stroming liepen dan ook op niets uit. Een 
vakuitoefening met beide benen op de grond en dat zo hou
den lijkt zijn devies te zijn. 
Het 'kompromis' komt niet voor in de vokabulaire van Har 
Hollands. Zijn bijdrage is extreem in die zin dat hij 
provokaties onafwendbaar acht. Toch heeft hij het nodige 
tijdens zijn opleiding opgestoken, maar weet dit zelf nog 
niet. 
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Het betooq van Toni P'alkeis is op cyclische WlJZe opqe
bouwd. Het is zeker niet toevalliq dat hij beqint en ein
diqt met arc hi tektuur. De archi tektuur is niet autonoom. 
maar verweven in een qroter qeheel. 
Dick Apon qeeft zich het meest bloot. Hij verkondiqt geen 
architektuuropvattinq. schrijft niets voor. Een mo
mentopname, zoals hij zelf al aanqeeft. Zijn bijdraqe is 
ontroerend. 

(fraqmenten uit een qesprek tussen docent x. wetenschap
peli jk hoofdmedewerker. en student Y, doktoraal-fase bouw
kunde). 

X: Iedereen is op zoek naar een achterqrond (decor ?) 
waarteqen hij zijn werkzaamheden plaatst. 

Y: De een is op zoek naar kontrast, de ander naar har
monie. 

X: Die achterqrond komt zelf op de voorqrond wanneer we 
deze afzetten teqen de tijd; het historisch pers
pektief. 

Y: Een qedeelte van het huidiqe docentencorps bevond zich 
immers zo'n 20-25 jaar qeleden op het punt waar ik mij 
thans bevind. 

X: Sommiqen bouwden voor de voet weq, beqrijpelijk de 
vraaq was qroot. 

Y: Nu ben ik aan de beurt en dat zal zo noq wel even 
blijven; tot ver in de veertiq wordt je noq qeaccep
teerd als •jonqe architekt'. 

X: Eerst nu is wellicht de tijd aanqebroken om de •on-
vrede met de opleidinq' te profileren. 

Y: Was die noq niet qeprofileerd ? 
X: Je moet de tijdschriften wel beter bijhouden. 
Y: Om te weten te komen wat architektuur is ? 
X: Oat is duidelijk: de aspekten die de zin van het bou-

wen konstitueren. 
Y: En beschuttinq dan ? 
X: Dat misschien ook wel. 
Y: Dus niet het labiele evenwicht tussen praqmatiek en 

ideoloqie ? 
X: Ik qeloof dat je me niet 'au serieux' neemt. Ik ben 

immers onderzoeker in hart en nierenl 
Y: Dus jij wilt suqqereren dat ik daaraan twijfel ? 
X: Sinds wanneer tutoyeren wij elkaar ? U projekteert uw 

ontwerpimpotentie in mijn richtinql Laten we ons con
centreren op het door u meeqebrachte ontwerp. 

Y: .... Nou en dan kom je hier binnen en dan zie je ..... 
. . . . en dat wordt qemaakt van staalkabels ..... en die 
torenflats vormen een antwoord op een vraaq die hele
maal niet qesteld is. 

X: Preciesl Dacht ik het nietl Koolhaas. Toeters. Kon
struktivisme. Een slecht koncept en te duur waar -
schijnlijk bovendien ..... . 

Op dit moment werd de medewerker onwel en verliet de kamer. 
De student was opqelucht en studeerde na vier jaar af en 
heef t thans een passend-e betrekkinq qevonden bi j Ri jks
qebouwendienst. 
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L i t e r a t u u r o p g a v e 

(kort overzicht) 

Tijdschriften: 

-FORUM. Maandblad voor architektuur en gebonden kunsten. 
(Jaargangen 1959 tot met 1963) 

-WONEN TA/BK. Tijdschrift voor architektuur en beeldende 
kunsten. 

-PLAN. Maandblad voor ontwerp en vormgeving. 

Boeken: 

-Biologische Architektur. P.Schmid (R. Muller I 1982) 

-Die Potemkim•sche Stadt. Verschollene Schriften 1897-
1933. A.Loos (Prachner Verlag I 1983) 

-Design of cities. E.Bacon (Thames and Hudson I 1967) 

-Engineering Architekture. R.Fischer (AR-books I 1980) 

-Moderne architektuur in Nederland. G.Fanelli (Staats
uitgeverij I 1968) 

-Nooit gebouwd in Nederland. C.Nooteboom (Unieboek
Moussault I 1980) 
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AFSTUDEERWERK 



ALGEMEEN 



Kort bio9rafisch overzicbt . 

Geboren op ll aaart 1961 
in Eindboven 

Mei .. . .... . ... ... 1979 : Diploma Atbeneum-B, Eindboven. 
Auqustus . .. . . .... 1980 : Propaedeuse-diploma Bouwkunde (T.H. Eindboven). 
Juni-auqustus ... . 1981: Iaeste-staqe op bet arcbitektenburo F.S.Platou in 

Oslo (Noorweqen). 
Juli . . .. . .. ... ... 1982 : Kandidaats - diploaa Bouwkunde (T . H. Eindboven) . 
Auqustus ... . . .. .. 1983: Propaedeuse-Diploma Rechten (K . H. Tilburq). 

Juli .... .. .... . . . 1980: Studiereis Polen+ Oost-& Nest-Berlijn. 
Juli .. . . . .. . .. ... 1983 : Studiereis Duitsland : 

1 . T.b . v . het onderzoek "Ollbouwen• 
(projektleider: A. N. Naalden Arcb . H. B. O. ) 
2. T.b.v . de tentoonstellinq 'Neissenbofsiedlunq 
Stuttqart' (met ondersteuninq van bet Koninkli j k 
Instituut van Inqenieurs) . 

Vanaf .. . ... . . .. . . 1982 : Student-assistent bij de sektie Architektoniscb & 
Stedebouwkundiq Ontwerpen (Prof . D.Apon Arcb.H.B.O . 
en Prof.D . Slebos Arch . H.B .O.). 

Vanaf . . . .. .. ..... 1983 : Eveneens Student- assistent bij de sektie 
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Afbouwtechniek/Milieu-inte9ratie 
(Prof . maq . arch . P.Scbmid). 

1983/1984 : Stipendiua toeqekend door bet Oostenrijkse 
Ministerium fUr Forscbunq und Nissenscbaft voor 
studie in de 'Meisterklasse !Ur Architektur Prof. 
N. Holzbauer' aan de Hochscbule !Ur An9ewandte 
Kunst in Nenen. 



I n l e i d i n g 

In mei 1982 werd het afstudeerplan 'Slebos' gelegaliseerd. 
Voor het afstuderen staat een periode van twee jaar. Het 
nominaal studeren heb ik echter nooit als een immoreel er
varen. De huidige inrichting van de doctoraal-fase berust 
op het principe dat de verantwoordelijkheid wat betreft 
het verloop van zowel de studie als de tijdsindeling ge
heel bij de student ligt. En dat is goedl Zo ook wat be
treft de samenstelling van de examenkommissie. Ik heb 
hierbij gestreefd naar een breed draagvlak in de vakgroep. 
Orie personen is te weinig. Eerst dan is er sprake van 
begeleiding 'sec' in een kamertje. Bovendien zijn er in 
werkelijkheid meerdere personen direkt of indirekt bij 
mi jn afstuderen betrokken geweest. Ik denk dan bi jvoor
beeld aan Lex Kerssemakers. Hans Tupker. Pi et Beekman en 
het afstudeeratelier dat zich ontwikkelde rond de persoon 
van Har Hollands. 
In samenwerking met Har Hollands. eveneens een hartstochte
lijk beoefenaar van de zeefdruktechniek. werden een aantal 
aktiviteiten ontwikkeld. Onder andere een drietal affiches 
kwam tot stand: 'Terugblikken'. 'Bouwen in Belgie en 
'Bouwombouw•. Het is echter niet zo dat dat drukken altijd 
moeiteloos ging. Zeefdruk, zo meende de beheerder van de 
afdelingswerkplaats. is alleen bedoeld voor 'kleurexperi
menten'. Men zag liever dat wij braaf huizen uit karton 
sneden of vlekkenplannen op een stuk spaanplaat spoten. 
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Beqeleidinq achter qesloten deur ? (hq.2.01, kamer Apon) 
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Die Slebos interesseerde zich destijds niet alleen voor 
afstudeerders maar zeker ook voor eerste- en tweedejaars 
studenten. Ik werd tijdens een kandidaats-projekt door hem 
begeleid en zijn onderwijskundige kwaliteiten vielen me
teen op. Het zich verplaatsen in de positie van de student 
leek bij hem vrijwel probleemloos te gaan. Nadien hebben 
we regelmatig tijdens onze gesprekken gepreludeerd op het 
thema van de vakuitoefening. 

Marc van de Lugt vertelde regelmatig smeuiige verhalen 
over de gang van zaken in de archi tektenwereld. Met name 
zijn verhaal over het funktioneren van welstandskommissies 
zal ik niet snel vergeten. "Praqmatisch denken" ·en "niet 
moeilijk doen" vormen de sleutelbegrippen in zijn manier 
van begeleiden. Dat hiervan een stimulerende werking uit
gaat staat buiten kijf. 

Van Dick Apon wist men sedert een jaar en een dag dat hij 
op het punt stond te vertrekken (partir c•est mourir un 
peu ?). Dat kon me eigenlijk niet zoveel schelen; we kwa
men in eerste instantie overeen dat de begeleiding op 
free-lance basis zou plaatsvinden. Naar wat je zei luis
terde Apon goed (waar vindt je dat teqenwoordig nog?) om 
dan vervolgens in een enkele zin zijn kommentaar te ver
woorden. Hij wist dan kennelijk al dat de student toch 
niet exakt hoorde wat hij zei. Dat zou eerst later pas ko
men. 

Wenen gez ien vanaf het Riesenrad. 
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Via Apon kwam ik in kontakt met Jos Naalden (bij velen tot 
dan slechts bekend als het hoofd Buro onderzoek en onder
wi js). De interesse in het "Ombouwen" werd qebundeld. Jos 
Naalden qaat zeer systematisch te werk. Hij stelt zijn ei
qen qedachten over architektuur niet voorop, maar qeheel 
buiten het zicht laten qaat ook niet. Met name op het or
qanisatorisch vlak bezit hij -hoe kan het ook anders- on
qe~venaarde kwaliteiten. 

Jan Luiten heeft exakt dezelfde opleidinq qenoten als 
voornoemde vier personen. Zijn reaktie op een ontwerp is 
vaak ui terst scherpzinniq, daarbi j tr a ch tend tot een ui
terst precieze formulerinq van zijn kommentaar te komen. 
Naast een uitqebreide beroepspraktijk is hij als qemeente
raadslid ook op andere nivo•s aktief. Zijn qedachten over 
stedebouw alsmede de theorie van de stedebouw qetuiqen van 
qroot inzicht. Dit alles maakt hem voor studenten uit de 
meest verscheiden afstudeerspecialisaties tot een uiterst 
qeschikt beqeleider. 

Last but not least Peter Schmid. In het eerste jaar volqde 
ik zijn drukbezochte kolleqes. Eniqe tijd later pas raak
ten we, tijdens een diploma-uitreikinq, in qesprek. Daarna 
ontstond een samenwerkinqsverband en lichtte hij voor mij 
een tipje van de Weense sluier op. Niet alleen op het qe
bied van het 'inteqra le denken' , maar ook op het qebied 
'archi textuur, afbouw en detail' is Peter Schmid een uit
stekend leermeester. Bovendien doorziet hij een ontwerp 
zeer snel en kan niet alleen de problemen maar ook de mo
qeli jke oplossinqen haarscherp formuleren. 

Per september 1982 werd ik aanqesteld ala student-assitent 
bij de sektie architektonisch & stedebouwkundiq ontwerpen 
(Apon/Slebos). Allereerst werd ik inqezet bij het onder
zoek •stedelijke ruimte' van Rene van Veen. lk heb qewerkt 
aan een publikatie naar aanleidinq van een kolloquiumreeks 
en kreeq door deze werkzaamheden inzicht in de ont
wikkel inq van de stedelijke ruimte in de Hollandse Stad. 
Vervolqens werd het student-assistentschap uitqebreid ten 
behoeve van het afstudeeratelier. Ik verzorqde tien vak
excursies en een aantal bijeenkomsten. 
Na be~indiqinq van de werkzaamheden voor Rene van Veen, 
kwam het onderzoek •ombouwen• van Joa Naalden ervoor in de 
plaats. 
Per juni '83 werd ik eveneens student-assistent bi j de . 
sektie Afbouwtechniek (Schmid). Het eerste werk dat ik 
daar verrichtte was de samenstellinq van een onderzoek
verslaq. 
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lntussen had ik qesolliciteerd naar een stipendium voor 
studie in Oostenrijk. Na een selektieprocedure werd ik 
door het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen voorqe
draqen. Uiteindelijk werd in juni '83 het stipendium toe
gekend door het Oostenrijkse Ministerium fUr Forschung und 
Wissenschaft, voor studie in de Meisterklasse fUr Archi
tektur Prof. W.Holzbauer. lk heb Wilhelm Holzhauer toen 
maar meteen opgebeld en twee weken later ging ik op bezoek 
in Amsterdam. Zeker tijdens dat bezoek realiseerde ik mij 
dat wat je in tijschrijften en kranten leest niet altijd 
zuivere koek is. 
Per 1 oktober werd ik officieel 'Regierungsstipendiat' 
(met legitimatiel). Aangezien ik zowel in Eindhoven als in 
Wenen wenste te studeren (alsmede de kontinuerinq van de 
student - assistentschappen) reis ik sindsdien regelmatig 
heen en weer. Dat bevalt me goed . Uiteindelijk is er spra
ke van twee verschillende studie-systemen. In de Meister
klasse vindt de begeleiding geheel anders plaats. Ten eer
ste werken alle studenten in een ruimte: de staf komt dan 
gewoon voorbij. Ten tweede gaat twee tot drie keer per se
mester het plan 'aan de wand' en geeft Wilhelm Holzhauer 
zijn mening. Men bespreekt het plan , niet de persoon. (een 
van de assitenten merkte op: "No hard feelings , no bad 
thoughts"). 
Een aantal projekten zijn in nauwe samenwerking met Toni 
Falkeis tot stand. onder andere ' Ingenieur Baukunst' (zie 
publikaties) en Schi nkelwettbewerb 83/84 (zie prijs
vragen). In het algemeen is samenwerking in dit vak moei
lijk, het gaat niet met iedereen . In dit geval wel: kommu
nikatie op het ontwerpnivo vindt plaats . Dit kan zich ui
ten in het 'verder brengen ' van beelden/gedachten van de 
ander , analoge gedachtenvorming, kortom de opwekking van 
synergie vindt plaats. De grote kwaliteit van Wilhelm 
Holzhauer bestaat ui t het formuleren van een eenvoudiqen 
goed koncept . Daaraan gekoppeld zijn vakmanschap. Zijn 
kennis in deze draagt hij graag aan studenten over. Hard 
werken is hierbij het sleutelwoord, niet alleen de gouden 
greep . 
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AAN DB RAND VAN HBT DBBAT DOOR MARJORIB SCHRBUDBR 

• Ben drietal )aren geleden maakte een vrlendin van ml) de volgende opmerking n.a.v. 
het felt dat een gemeenschappell)ke vriend van ons een afgestudeerd bouwkundlg 
ingenleur van de THB was 'zonder passend werk' en derhalve ult llefhebberi) zlch 
verdlepte in de makroblotlsche kookkunst en een bl)enkorf had: "Ja, l.k geloof dat 
die bouwkundlgen ,meer als andere ingenleurs veelzl)dlge en kreatleve mensen 
zl)n" ..... . Op de een of andere manler bleef ml) dlt bl), temeer daar l.k me ook wel 
kon voorstellen dat, zeker als )e archltekt bent en )e de pretentle hebt voor 
dulzenden mensen een aangenaam en esthetlsch verantwoord onderdak te kunnen 
bouwen, )e toch wel van een blzonder kallber moet zljn, behalve kreatlef, ook van 
alle andere markten thuls, een "open" mens voorzlen van psychologlsche talenten 
en met inzlchten in de relatle mens-mllleu-gebouw. 
Wist l.k veel. ... .. . ...... . 

• Van het TH-gebeuren wist l.k toen alleen maar dater nog een paar 
onderverdellngen waren zoals Schel.kunde en Wlskunde. Dat Bouwkunde zelf nog een 
aantal onderverdellngen kende, daar stond l.k echt nlet bl) stil. 
Inmlddels leerde l.k 'toevalllg' een paar andere archltekten kennen, die l.k wel leuk 
vond, kreatlef waren ze ook zo te zien aan hun kleding, tenmlnste droegen ze geen 
stropdas die het Se chakra belemmerd in zl)n kreatleve ultingen. 

• Het beeld dat mljn vriendin dus opwekte door die opmerking over bouwkundlgen 
bleef dus nog steeds goed overeind staan en stond het nog toen l.k op 1 november 
1982 te werk werd gesteld als sekretaresse bl) de afdeling Bouwkunde aan de THB 
t.b.v. de sektles Afbouwtechnlek Mllleuintegratle en Archltektonlsch 
Stedebouwkundig Ontwerpen 2. 
Wist l.k veel. ...... .. .... . 

• Ja die sekties dus, l.k snapte er de 'ballen' nlet van en trouwens nu nog vind l.k het 
een typlsche afsplegellng van Neerlands 'hok)esgeest', waarin de sterke drang van 
territoriumafbakenlng nlet ontbreekt, een verschl)nsel wel bekend in de 
dierenwereld en blj de zg. 'prlmltleve volkeren' en ook wel te slgnaleren in de zg. 
'lagere klassen' van onze maatschappij, maar toch zeker nlet op een u n l v e r s l 
t e l t ........ ()a, zo heten wl) in andere landen en in de toekomst ook in Nederland, 
want daar zitten lmmers de min of meer verllchte geesten, de intellektuelen, het 
creme van het volk. Ik zeg maar wat je als bultenstaander zo denkt van een 
unlversitelt . Bil het woord zelve krijg je lmmers ook associatles als universeel 
Callesomvattend), universalltelt Calzljdigheid) en uniteit Ceendracht). 
Wist l.k veel.. ............ . 

• Het is natuurlljk allemaal te wijten aan mijn eigen verwachtingspatroon. Het beeld 
wat l.k had en projekteerde op de instelling en de m~sen daar paste slechts ten 
dele en dan kan Je wel eens voor verrassingen komen staan. 

• Als sekretaresse hler, vervul Je echt de rol van lulsteraar, intermediair en sta )e 
tevens aan de rand van het archltektuurdebat. Aan de ene kant zitten de studenten 
en spiegelbeeldig de wetenschappelljke medewerkers, dan kri)g )e een hele tljd 
nlets ........ voordat het dienstverlenend personeel Czoals portiers, 
interieurverzorgsters, postbodes, technlsche medewerkers) komt en de hoogleraren 
en bestuurders. Overal tussendoor zit het administratief personeel, die helpt 
bcodschappen te seinen op allerlei manleren en zo tracht te bewerkstelligen dat de 
linker hand weet wat de rechter doet of wil gaan doen en er verder ook voor zorgt 
dat het hele zaakje body krijgt i.p.v. als los zand aan elkaar hangt. Dater dan wel 
eens 'ruls' optreedt zoals dat in taalkundige termen heet mag de pret nlet drukken, 
nee dat geeft er )ulst weer eens schwung aan. Dat zi)n nu eenmaal de nadelen van 
de grote strukturen ..... . 
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• Door het veelvuldig kontakt met alle lagen der TH-gemeenschap leer le 
automatisch het spreken en verstaan van alle 'verschlllende talen' en vice versa. 
Om zo'n manier beleef le dan van alles, altild weer even amusant, ook al heeft 
dat de scbiln tegen zich. 
Niets menselilks is bier vreemd ... en dat ik daarbil regelmatig achterover val, 
Ugt waarlllk alleen aan mil, want de anderen zien er de humor niet van in en 
snappen dan ook niet dat ik zo opgewekt elke dag van 8.00 u. tot 18.00 u. in miln 
knus hokle zit, achter miln tekstverwerkertle, het typemacbientje en de 
telefoon, de agendas van miln 'baasles' bilhoudt, de studenten te woord sta, naar 
verhalen lulster van de werkster of een medewerker en koffie leuter met de 
collega's. Verder zorg lk er voor dat het image van het geheel moot blilft in de 
ogen van tal van interessante figuren die bier in en ultlopen. Je hebt er niets aan 
de mensen ult de droom te helpen. Want dat maar weinig professoren een echte 
erudiet ziln en vele wetenschappelllke medewerkers, onwetenschappelilke 
tegenwerkers ziln, dat er tal van hen reuze gebomeerd ziln en nog nooit van 
grensverlegging hebben gehoord en dus de regel hanteren 'wat de boer nie kent 
da vreet le niet' in plaats van 'wat vreemd is, moet lekker ziln', dat vertel le 
niet zo maar aan iedereen, want per slot maak le zelf een deel ult van het geheel. 

• E.en beetle meer sprankeling zou anders niet weg ziln, onderwils slaagt milns 
inziens pas goed als de ultstraling navenant is en dan wel wederzilds. Relatie 
docent-student moet voor beiden inspirerend ziln. Van de student vergt dat ook 
een frisse longe kilk op de dingen, zo fleurt bil vanzelf ziln begeleiders op die zo 
vaak de indruk wekken van moegestreden (van de eigen t erritorium protektie) 
luitjes. Helaas ziet de student van vandaag het kennelljk ook niet meer zo zit ten 
en een ar cbitektuurdebat, alles behalve dat , als ik zo eens langs de 
studentenatelle rs wandel. Kaarten spelen en t .v.spots imiteren, luidkeels 
gekrakeel en gegll i.p.v. overpeinzing tijdens de pauzes en ook tussendoor., 
nauwelljks 'ter zake doende' discussies en dat alles nog in het stadium van een 
eigen-en maatschappijbewustheid zoals je die op middelbare scholen aantreft. 
Zouden ze tegenwoordig dan misscbien later rijp zi)n dan een generatie geleden 1 
Ik weet het niet hoor, maar als ik zo kijk water in een abominabel handschrift, 
om nog maar te zwilgen van het taalgebruik door sommigen neergekrabbeld 
wordt, dat een beoordellng van een college moet voorstellen, nou zeg .... 
"Ik had kiespijn en kon het college niet bilwonen, maar miln vriendjes vonden het 
niet goed, dus ik ook niet" (echt gebeurd) Argumentatie berustend op premissen 
is niet vreemd bier en te vinden in alle geledingen der T.H. Diskussieren en 
vergaderen is meestal een eind weg kletsen en op de egotrip gaan. 

• Maar goed, het zijn allemaal mlln eigen beelden van hoe - ik- dacht-dat 
het-zou-zijn. Nu heb ik de beelden aangepast en bi j-gemodelleerd en 
Nu we et ik veel. ... ... . . 

• E.cht waar: de hoogleraren zijn doodgewone mannen met een rijke variatie aan 
kundigheden op wetenschappelijk, onderzoek-en onderwijzend en besturend 
gebied. 
De wetenschappelijke medewerkers zijn reuze vriendelijke jongens die het ook 
niet gemakkelljk hebben en 
de studenten zijn kinderen die nog hun laatste speeluurtles uitbuiten voordat ze 
serieus met hun snoet in de Grote Wereld geworpen worden ... groot gelilk hebben 
ze, je kan nog lang genoeg oud ziln. 

• Soms wordt er op al deze nivo's een interessant arcbitektuurdebat gevoerd. Ik sta 
aan de rand en luister wat ze elkaar te zeggen hebben ...... .... . 

• Geachte lezer U snapt toch wel dat ik U niet bedoelde toen ik deze , misscbien 
enigszins cynische woorden neerschreef. E.doch wie de schoen past trekke hem 
aan. 
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Het onderzoek verslag van de leerstoel A.M. 
(achtergrond: de Berlijnse Muur) 



A.M. onderzoek & ontwerpqroep 

In het verlenqde van de leerstoel Afbouwtechniek Milieu
inteqratie (B.l.4.5) bestaat en werkt een qroep ten be
hoeve van wetenschappelijk onderzoek in de termen van ba
sis of fundamenteel en ontwikkelinqs- en toepassinqs
qericht ontwerpen. 

Prof.mag.arch. Peter Schmid ................... hooqleraar 
ir. Lex Kerssemakers . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WHM 
Jan Laqerwerf Arch.HBO ............................... WHM 
ir. Wolf Schijns ...............•......••............. WHM 
Bob Martens ............................ student-assistent 
Marjorie Schreuder . . •...................•..• secretariaat 
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Zicht vanaf de Reichsbrttcke 
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E i q e n W o n i n q Mexikoplatz 12 Wien 

Op 13 september 1983 werd het A.M. -proefterrein officieel 
door de dekaan Prof. D. Slebos van de afdelinq der Bouw
kunde openqesteld. Ten qeleqenheid daarvan vend de demon
stratie van een tipi - tent plaats . Daarna verdween deze 
woonvorm voorlopiq uit mijn gezichtsveld ....... . 

Per 1 oktober '83 kreeg ik een tweepersoonskamer in een 
Weens Studentenheim toeqewezen. De qehele konstellatie in 
deze 'kamertjesfabriek was echter al les behalve ideaal te 
noemen. Zelfs de aanweziqheid van een liqbad in de 'hotel 
kamer' betekende voor mij qeen noemenswaardiqe kompensatie. 
Ik qinq dan ook al snel op zoek naar iets anders. maar re
aliseerde me dat dit niet eenvoudiq zou zijn; je moet er 
eenvoudiqweq teqenaan lopen . 

.. ...... Totdat op een qeqeven moment de qedachte om in een 
tipi-tent te gaan wonen manifest werd. 
De aandacht werd dan ook meteen gericht op een terrein 
waar de woning ge'installeerd zou kunnen worden. Via.via 
belandde ik bij de Orde der Trinitariers aan de Mexiko
platz, die er wel heil in zagen. 
Inmiddels had ik eigenhandig de konstruktielementen gekapt 
en bewerkt. Het tentdoek werd opgestuurd vanuit Eindhoven. 

Men dient de woning in haar situatieve kontekst te lezen 
als het kind dat zich ter plaatse van het abcis genesteld 
heeft in de kerkelijke boezen. Genius loci! Daarbij werd 
rekening qehouden met de windrichting en noordpijl. 
Reeds op 1 december van dat jaar kon dankzij een uitste
kende bouwplanning en een geraffineerde uitvoerings
techniek de woning opgeleverd Worden. 

Met medewerkinq van: Pfarrgemeinde Donaustadt 
Leonhard Danzer 
Anton Falkeis 
Fam. Meller 
Peter en Marjorie Schmid 
Elfriede Schmid 
Bauernhof Schuster 

77 



Exterieur woning 
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Interieur woning 
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BOUWOMBOUW 
ARCHITEKTUUR KRINGLOOP 

affiche (zeefdruk, ism. Har Hollands) 
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w e r k g r o e p •o m b o u w e n• 

In november 1982 starte Jos Naalden Arch.HBO deze werk 
groep. waarin ik tot op heden participeer als student 
assistent. Daarnaast werken Marc van de Lugt Arch.HBO en 
ir. Jan van den Brink op free-lance basis mee. 
Aangevangen werd met een literatuur - recherche op dit nog 
betrekkelijk jonge onderzoekgebied. De nadruk lag op de 
ontwikkeling in europees perspektief, in het bijzonder Ne 
derland en Duitsland. 
Daarnaast kwamen een aantal kontakten tot stand met bouw
heren. architekten en overheidsinstanties. 
Gelijktijdig werd een dokumentatiesysteem opgezet . 
De eerste resultaten werden tijdens het najaarscollege 
'Wisselwerking gebouwde omgeving' gepresenteerd. 
De eerste fase van het onderzoek wordt medio '84 met een 
publikatie afgerond. 

Citaat: *l 

Die Form und Funktion ergeben eine Situation die Ihre 
vormalige Aufgabe nicht mehr er fii llt also nicht mehr 
funktioniert. 
In folgender Arbeitsweise kann mann sich von herge
brauchten stati sc hen und / oder histor ischen Elementen 
bedienen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg ist in einem fieberhaften Tempo 
gearbeitet und wiederaufgebaut worden. In vielen Fallen 
war es eher Abbruch als Aufbau . Das 'l'empo war ra s end und 
Produktion stand hoch im Ansehen. Nachdem das Notigs te 
befriedigt war. kam mann endlich zu Besinnung. "Stad t
erneuerung" rief man laut und jede Baultlcke in der Stadt 
wartete seitdem auf eine Ftlllung (vergleich mit den Arbei 
ten eines Zahnarztes). Einige Zeit spater war es auch mit 
dem 'Wirtschaftswunder' getan und dann stand die heutige 
Zeit vor der Ttlr. Eine Zeit die augenscheinlich beherrscht 
wird durch die Frage : "Wie sollen wir nun bauen?". Eine 
allgemein geltende Antwort auf diese Frage ist undenkbar. 
Jeder soll selbst seine Antwort immer wieder formulieren 
und die Antwort muss deutlich artikuliert sein; fiir die 
Leute die Stottern gibt es keinen Platz mehr. 
Die Oberlegungen haben alles zu tun mit den heutigen Bau
aufgaben. 
Ein integrales Zupacken soll das Fachmannische Konnen 
- das teilweise ve'rloren gegangen ist - wieder zum aufleben 
bri.ngen. 
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In die Studie - wie oben beschrieben - wird mann sein 
Bestreben zuerst auf stadtebauliche Aspekte richten. Ober 
die verschiedene Massnahmen erreicht mann die Architekto 
nische Ebene. Der Entwurfsprozess kennzeichnet dass konti
nuierliche durchlaufen der diversen Massnahmen in beiden 
Richtungen. Es steht allgemein fest dass jede Massnahme 
ein eigenes Bedeutungsbereich und einen Informationsfluss 
betrifft. Also kann mann global sprechen von einem Gebiet 
beginnend bei 1:25.000 (das 'iibersichtbare') bis 1:1 (das 
'sichtbare'). 

Citaat: *2 

........ waaraan de oospronkelijke bestemming is onttrok
ken. Hierdoor ontstaat er een spanning tussen de oude, be
staande vorm en de nieuwe, gekreeerde funktie. om die 
spanning qaat het. 
Deze spanning is op gang gebracht sedert de houding van de 
konsumpt iemaatschappi j om oude 'nut te loze' d ingen weg te 
werpen, op groeiende kritiek stuit. Deze kritiek heeft in 
stedebouwkundig en architektonisch opzicht verschillende 
oorzaken. Om enkele te noemen: behoud van die stedebouw
kundige en architektonsiche objekten, die nog bruikbaar 
zijn (al dan niet overeenstemmend met de ideologie van het 
'nieuwe', die gedurende de laatste halve eeuw de drijvende 
kracht van de architektuur en de stedebouw was); of die 
ons vertrouwd zijn; of die architektonische, stedebouw
kundige historische waarden hebben; enz. 
Bij geheel of gedeeltelijk behoud van objekten moet worden 
uitgegaan van de noodzaak. dat deze ook gebruikt worden. 
Het is dus van belang een nieuwe funktie daarvoor te vin
den of te bedenken. Deze is echter van invloed op de oude, 
bestaande vorm . Het veranderd gebruik maakt deel uit van 
de geschiedenis van het objekt en het zijn juist de sporen 
van dat vernaderd gebruik, die o.m . de zin van het bouwen 
konstitueren. 

Dit is de ene zijde van de medaille: de nieuwe funktie is 
van invloed op de oude bestaande vorm. Maar de relatie 
tussen beide is niet eenzijdig. Ook de vorm is van invloed 
op de funktie, of beter gezegd leidt tot nadenken over de 
aard van de funktie. Dat is . de andere zijde van de me
daille. Dit dwingt om de relatie tussen vorm en funktie 
als didaktische relatie te zien (bewijsvoering om deze 
s tel 1 ing ingang te do en vinden) . Als men een 'nut te loos' 
objekt afbreekt, zodat nieuw gebouwd kan worden, dan gaat 
men de moeilijkheden uit de weg, letterlijk met bulldozer, 
meestal gebeurt dit uit gewoonte, door niet verder na te 
denken. Het qaat hierbij niet om iemand die voor een be
paald doel de stukken vormt, maar om iemand die reeds qe
vormde stukken zo lanq in de hand draait, tot hij ziet 
waarvoor hij ze kan qebruiken. 

*l is afkomstig uit studieprogramma stipendium 84/85 . 
*2 is afkomstig uit 'Kwaliteitszorg voor de gebouwde 

omgeving, A.N.Naalden, 1983. 
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R u i m t e 1 i j k p r o p o r t i o n e r e n * 

Een aantal ruimtebehandelingen is onderzocht aan de hand 
van een·kubus. Het interieur van een -in alle vlakken ge
lijkmatig behandelde- kubus zou je kunnen kwalificeren ala 
een elementaire vorm. 
Die ruimtebehandeling vindt plaats op de vlakken met be
hulp van kontrast. Dat kontrast is maximaal wanneer je al
leen wit en zwart gebruikt. Dat kontrast kan afnemen ala 
je daarnaast grijstonen introduceert. 
Een grondvraag die je jezelf primair moet stellen is de nu 
volgend4p ' "Is het mogelijk die elementaire vorm op dus
danige wi jze te behandelen (m. b. v. de hierboven genoemde 
middelen), dat hierdoor de elementaire vormgedaante en 
waarneming wordt verstoord ?" 

Het on twerp neemt elm vlak als vertrekpunt: het achter
vlak. Hiermee word en boven-, onder-. linker- en rechter
zi jvlak mee verbonden. Het zwart-wit blokraster wordt 
eerst in orthoqonale projektie aangegeven en daarna samen
qeklapt tot een ruimtelijke vorm. 
Het projekt werd 1 -in eigen beheer' qerealiseerd in de 
W-hal. zo nu en dan met hulp van Peer op den Brouw. De 
sektie Vormleer stelde haar kubus-frame ter beschikking. 
Daze kubus is afqestemd op plaatmaten 122x244. De keus 
vial op hardboardplaten ala bekledinqsplaat omdat het 
frame niet beschilderd mocht worden. Ik had in dit qeval 
eerder een voorkeur voor een maatvoerinq die afgestemd is 
op twee maal de ooqhoogte, dus ribben van 3,20 m. Dan kor
respondeert de ooqhoogte met verdwijnpunt, in casu het 
centrum van een kruis. 
Ik onderscheid twee soorten verlichtinq: een p u n t vor
mige en een 1 i j n vormiqe resp. (gloei-) lamp en 
t.l.buis (reflektoren e.d. laat ik buiten beschouwinq). 
T .1. -verlichtinq geniet de voorkeur omdat de intrinsieke 
kwaliteit 'ricbtinq' een dialoog met de ruimtebehandelinq 
aan zal kunnen gaan. 
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De prefabicaqe van de bekledinqsplaten in de werkplaats. 
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Het 'probleem' van het zesde vlak. Dit •probleem' kon ont
staan ala gevolg van het werken met het middel van de 
orthoqonale projektie (twee-dimensionaal). Drie
dimensionaal werkend. zul je het zesde vlak anders bena
deren. Ik wil thans drie kwaliteiten introduceren: 

1. voor - achter 
2. boven - onder 
3. links - rechts 

Het zesde vlak 'hoort' dus bij het achtervlak, maar je 
kunt dit in die projektie qewoon niet weergeven. 
Het binnenkomen wil ik bovendien vervatten, of in samen
werking met, het zesde vlak. In eerste instantie dacht ik 
het gehele vlak los te hangen, zodat links en rechts ope
ninqen ontstaan. Een qroot nadeel is dan echter dat de in
vloed van 'buiten' zich zeer nadrukkelijk blijft mani
festeren. 
Spieqelqlas konstateert objektief in teqenstelling tot de 
subjektief konstaterende spiegelende folie (ala qevolg van 
welvingen e.d.). Vanwege de hoqe kosten is de toepassing 
van spieqelqlas niet mogelijk. in folie is evenwel een
voudiq te voorzien. 

* Tekst is qrotendeels afkomstiq ui t de brochure 'ruim
teli jk proportioneren' (oktober '82). De studie ontstond 
in overleq met Prof. D.Slebos, om moqelijk een onderdeel 
in het gelijknamige college te worden. 
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Opname in de richting van de spiegelende wand. 
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Jubileum Wim van de Pasch 
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DIPLOMA 

i T.H.E. 
Toelichting bij het nieuwe diploma.* 

"Wanneer er sprake is van een troonswisseling, zullen ook 
de munten een andere beeltenis krijgen. 
Onlangs kreeg de afdeling een nieuwe dekaan . Daarom leek 
het mi j geschikt een voorzet te geven voor een handzamer 
diploma in de (nabije) toekomst. Naast de getoonde K-uit 
voering zijn de P - respektievelijk D-uitvoering zonder 
meerprijs leverbaar; wel is het de bedoeling het P- diploma 
in AS-formaat uit te voeren en het D-diploma in A3-formaat. 
Ten behoeve van slechtzienden is de K geaccentueerd. Ook 
aan de blinden is gedacht. Voorgesteld wordt de grote let 
ter uit het vlak te drukken, zodat het betasten van het 
letterteken mogelijk is." 

* dd. 05.07.82. gericht aan Buro Onderzoek en Onderwijs, 
kommissie innovatie diploma's. 
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Rotterdam, de Peperklip (december 1982) 
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1 O V a k e x c u r s i e s 

In het studiejaar 82/83 werden de volgende excursies 
georganiseerd: 

1. De Stijl 
2. Tadao Ando 
3. Documenta Kassel 
4. Rotterdam 
5. Dom van der Laan 
6. Huis N. te B. 
7. K.F.Schinkel 
8. Amsterdam 
9. Monchen Gladbach 
10.Brussel 

24.08.82 
15.09.82 
24.09.82 
07 . 12.82 
10.12.82 
04.01.83 
07.01.83 
16.02.83 
14.04.83 
11.05.83 

Van 23 juni tot 6 augustus 1983 werd in een tentoonstel
ling met behulp van 10 diaprojektoren het relaas van deze 
excursies weergegeven. (samenstelling tentoonstelling: Wim 
Key & tom Veeger). 

Hamburg (januari 1983) 
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I n l e i d i n g 

Drie projekten in Eindhoven, of is het wellicht juister te 
spreken van een projekt? 
Na het P . T . T.-gebouw (voorjaar '82) volgde direkt het 
Terrein Fens ( zomer '82). Woningen voor een binnengebied 
sloot de rij na een korte pauze. 
Een mogelijk ingang ter bespreking van de onderling 
samenhang is de gedachte dat deze drie projektsituaties, 
hoewel er geen sprake is van een grote rekenkundige 
afstand, afwijkende stedelijke ruimten representeren. De 
Keizersgracht vorm nl. scheidslijn tussen binnen- en 
buitenstad. Deze overgang is thans merkbaar en dat moet zo 
blijven. De vergelijking van het eerste en tweede projekt 
gaat eerder in stedebouwkundige zin op; de stedelijke 
ruimte primeert. Vergelijkt men het tweede en derde 
projekt dan speelt de vraag binnengebied versus 
bui tengebied een grote rol . Afbakening in deze is echter 
niet op een enkel nivo mogelijk: in een binnengebied kan 
een buitengeb i ed ontstaan dat misschien weer een 
binnengebied in zich herbergt. 

Vaak wordt gesteld dat je in Eindhoven maar beter geen 
projektsituatie kunt kie zen omdat die al kaalgegraasd zijn 
(dus neemt men dan meteen Brussel, Parijs London etc.). 
Toch is dat gegeven i n zekere zin irrelevant. Eenieder zal 
echter zelf ·het "Gehe i mnis des Standortes" aan een 
situatie moeten ontfutselen. 

l Het P.T.T.- G E B o U W en omgeving 
2 Terrein Fens 
3 Woningen voor een binnengebied 
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Het P.T.T.- GE Bou W en omgeving.* 

"Onlangs besloot de gemeente Eindhoven het voormalige 
P.T.T.-gebouw aan te kopen. Een vastomlijnde gedachte ten 
aanzien van de toekomstige bestemming leek nog niet te be 
staan. Uiteraard kan men de kantoorbestemming handhaven . 
Gezien de huidige leegstand van kantoren als gevolg van 
een overaanbod l i j kt di t een moe i l i j k te aanvaa rden voor 
s tel. Mijn plannen pleiten voor een zinvolle bestemmings 
verandering: wonen in de stad. 

H o o f d z a k e n 

Tijdens de planvorming ben ik er vanuit gegaan dat er win 
kels op de beganegrond komen; erboven wordt gewoond . Te
vens wordt er een waardevolle koppeling tussen de Vri j 
straat en de Hooghuisstraat tot stand gebracht middels een 
loopstraat die overdekt zal zijn . De strook voor het 
'Hooghuis' is integraal in het on twerp meegenomen en ..:or gt 
ervoor dat bet 'Hooghuis ' niet langer stedebouwkundig 
"zwemt". Daarnaast is er een basis gelegd , die een verdere 
strudie op bet zgn. terrein 'Fens' mogelijk madkt . 
Tevens werd onderzocht wat de konsekwenties van de zgn . 
'transurban' voor bet straat profiel zijn . 

u i t w e r k i n g p l a n 

De axiale loopstraat, links en rechts begrensd door win 
kels, heeft een geheel ander karakter als bet trottoir aan 
de Keizersgracht . 
De Keizersgracht zelf is enkel en alleen op verplaatsing 
gericht en niet op verblijven of verpozen afgestemd. Di e 
verblijfsfunktie vindt men terug in de loopstraat , die 
zich niet als een monotone brei voortzet. Komend vanaf de 
Vrijstraat ziet men het terras v o or de noord - westgevel 
liggen (gekoppeld aan horeca - aktiviteiten). Er zijn nu 
twee mogelijkheden om de Kleine Berg te bereike n. Te n eer 
ste buiten bet gebouw om. opgevangen door een trottoir dat 
begrensd is middels een gemetselde borstwering met be 
groeid talud. Ten tweede door het gebouw, waarvoor onder 
het balkon in de noord-westgevel een doorbraak is gemaakt. 

* Tekst is afkomstig uit de gelijknamige brochure. 
(Bob Martens, voorjaar 1982) 
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In de kop van het P.T.T.-gebouw bevinden zich op de begane 
grond en verdieping horeca-aktiviteiten. Bijvoorbeeld bar 
en cafetaria op de begane grond; een restaurant op de eer
ste verdieping . Is men de doorbraak in de noord-westbouw 
gepasseerd, dan loopt men naar het licht toe (dat komt via 
een lichtkap) en ziet aan de rechterhand twee (bestaande) 
poorten. waarachter zich de oversteekplaats naar de Kleine 
Berg bevindt. 
Wanneer men echter rechtuit zou lopen ziet men links en 
rechts winkels. waarvan de travee-maten afgeleid zijn uit 
de gebouwstruktuur (zoals die van oudsher was) en de ge
velopbouw. De hal, die ca. 30 meter lang is, wordt be~in
digd door een schacht waarin zich ondermeer de liften be
vinden. Nog voor men links of rechts heeft gekozen, ziet 
men de galerij. Deze galerij is als het ware de begane 
grondvloer van de bewoners. 
lnmiddels loopt men onder de zuidoostbouw door. en komt 
men op het punt waar auto en voetganger elkaar op een har
monieuze wijze ontmoeten, zonder dat er sprake is van 
agressiviteit. Deze samenkomst vormt in ruimtelijk opzicht 
de knoop tussen het P. T. T. -gebouw en de nog te bebouwen 
strook voor het 'Hooghuis. 
Het tweede gedeelte van de loopstraat is ca. 40 meter 
lanq en eveneens voorzien van een lichtkap. Slechts aan 
een zijde bevindt zich een qalerij. Links ziet men nu de 
teruqliqqende onderbouw van het 'Hooqhuis', rechts zijn er 
noq een aantal winkels. Ter plaatse van de Hooqhuisstraat 
zijn er roltrappen, omdat de oversteek naar het zqn. 'ter
rein Fens' ongelijkvloers is, alsmede een station van de 
trans-urban (qeprojekteerd). 
Een uitgangspunt bij renovatie is dat waardevolle elemen
ten zoveek moqelijk worden gebruikt; struktureel onbruik
bare elementen worden weqqepoetst van de tekeninq. Een 
precieze. exacte analyse van de qebouwstruktuur is dan een 
vereiste om het kaf van het koren te scheiden. Ver
bouwinqen in het verleden. met name die van ±1961, hebben 
een aantal van oudsher aanwezige kwaliteiten teniet qe
daan. Dientengevolge steunt de analyse tendele op tekenin
gen waarop in 1909 bouwvergunning is verleend. De noord
oostbouw is als gevolg van die vele vebouwingen in een 
voor dit doel (struktureel gezien) onbruikbare staat ge
raakt . 
Dit plan voorziet op deze plaats in 2-kamerwoningen en 
maisonettes die rondom kleine hofjes gebouwd worden. De 
maisonettes worden ontsloten via een portiektrap, die be
reikbaar is vanaf de galerij waaraan ook de 2-kamer
woningen gelegen zijn. 
De zuidwestbouw verbizondert zich in het rechtergedeelte 
wat betreft de verdiepingshoogte (4.70m) . Hier komen op de 
verdieping entresols (met slapen op de tussenvloer) en op 
de zolder semi-entresols. 
De strook voor het 'Hooghuis ' kenmerkt door een onderbouw 
met winkels en daarboven ruggelings gestapelde maison
nettes (te weten: wonen + slapen - slapen + wonen )." 
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nivo 1, p.t.t.gebouw 

Fragment uitqewerkte platteqrond 
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T E R R E I N F E N S* 

H o o f d z a k e n 

Het terrein 'Fens', nu nog een parkeerterrein. komt in de 
nabije toekomst vrij. Tenminste als de parkeergarage op de 
boek van de Hoogstraat-Edenstraat gerealiseerd wordt. 
Een uitgangspunt in de planvorming is dat bet P.T.T.- geb
ouw en de strook voor bet 'Hoogbuis al aangepakt zijn. Het 
veranderen van de volgorde lijkt me niet goed, omdat dit 
plan voortkomt ult die eerder gemaakte plannen (P.T.T.
gebouw). Ik wil ecbter niet beweren dat bet eerst bebouwen 
van dit terrein bij voorbaat een onmogelijkbeid is. 
ln bet plan komt bet verlangen naar voren de geaccepteerde 
route (Hoogbuisstraat-Kleine Berg) in stand te bouden. Een 
aantal bomen wordt botweg omgekapt, andere komen er voor 
in de plaats. Het duurt inderdaad enige tijd voordat deze 
bomen volwassen zullen zijn. 
Het koetsbuis wordt nocb onderschat noch overschat, ik 
tracbt bet midden te bouden. 
De vormgeving is deels gebaseerd op een beeldspraak en wel 
die van een zgn. amfitbeater . Met name de gedacbte dat de 
bewoners met hun woningen niet alleen het stedelijk dekor 
vormen. maar juist een publieksrol vervullen. De passanten 
op de begane grond zijn dan de •toneelspelers'. 
De richting van de noordpijl is mede verantwoordelijk ge
weest voor de vormgeving; de zon draait er nu de gehele 
dag in. 

u i t w e r k i n g p 1 a n 

Qua vorm beeft dit 210° segment een bizonder eigenzinnig 
karakter. Daarnaast is bet samengaan van bol en bol tege
lijkertijd een tweelingfenomeen. De bebouwing 'sec' is af. 
De moeilijkbeid ligt in bet situatief vastleggen. 
Aan de bolle (ui tnodigende) kant mondt de grote aanloop 
niet uit in bebouwing maar beboming. 
Zoals ik al zei. bet koetshuis heeft baar eigen territo
rium: de Bergstraat wordt verder niet dichtgebouwd. De 
voorgestelde bebouwing blokkeert de mogelijkheden van een 
ontwikkeling tussen Keizersgracht en Bergstraat niet. 
De bolle (afstotende) kant gedraagt zicb geheel anders. 
Deze kant verdraagt geen slappe, volgzame. gebaren. 

* Tekst is afkomstig uit de brochure "SANS SCRUPULES 
(voorbeen terrein Fens)" (Bob Martens, zomer 1982) 
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Studiemaquette 
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Het lijkt alsof deze kant alleen gebaren van minstens de
zelfde sterkte gedoogt. Dat zou kunnen betekenen dat je 
deze bolle vorm konfronteert met een andere bolle vorm. 
Vanuit de Keizersgracht gezien kan dit betekenen dat je de 
indruk wekt dat plaatselijk een verpakking ontbreekt (daar 
waar cirkel raakt en dikte dus gelijk is aan nul) en je de 
bebouwing •stiekum' bekijken mag. 
Ik koss uiteindelijk voor een verzelfstandigde manier van 
vastleggen, dat wil zeggen het maken van een handreiking 
naar die afwijkende rooilijn. Afwijkend betekent hier niet 
abnormaal. 
Het interessante is dat je deze gevel frontaal in aanzicht 
krijgt. in tegenstelling tot de rest van de straatwand die 
je overhoeks waarneemt. Enkel en alleen een wand is niet 
voldoende. Gedacht wordt aan een bebouwing met bijvoor
beeld een atelier-bestemming. Deze driehoekige bebouwing 
zou zo mogelijk ook verstrengeld kunnen worden (wat be
treft het inwendige) met de belendende bebouwing. Deze ge
dachte is nog niet nader uitgewerkt. 
Naar de Bergstraat toe is er een begeleiding met bomen. 
die zullen ook vanaf de Kleine Berg te zien zijn. Hiermee 
maak je als het ware een natuurlijke ingang en wel een die 
mee gaat met de jaargetijden. Dit in tegenstelling tot de 
bebouwing. 
Het kontinueren van de route tussen Hooghuisstraat en 
Kleine Berg is dus een uitgangspunt. Halverwege de grote 
cirkel vreet een kleinere cirkel zich erin. Hier zou een 
klein theater (denk maar aan de eerder genoemde beeld
spraak) annex algemene ruimte gerealiseerd kunnen worden. 
Deze heeft een beboming als verlengstuk en rugdekking . 
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W o n i n g e n v o o r e e n b i n n e n g e b i e d 

Of 
Het ontwikkelen van een dragende gedachte 

voor de aanpak van binnengebieden. 

(over de herontdekking van de stad) 

"Stadsvernieuwi ng werd er opeens luid geroepen. Een gat in 
de markt. Saneren, gaten vullen en bruggen slaan. De 
buurttandart- sen en hun 
dankbare zie- !IT~-~, -1Bergst~. . . --: kenfonds -
gebieden . I C---1~ . , ~~....,_ ,,_

1 
Met uit-

!~~~~~!n~o- (__ijf_rjf]_J I L/l_ )) dell!_ 7J;]i ··1 ~~~e~~ 
ten (dat µ-= .µ-.L+ , 1 /i /~-- , f / zijn 
dus gebouwen \----S"::.-cl ' i / / /_fL ·;-- --~"-=:d met een 
1 f . . d I--. - - _--1 - fL- _____ JI • • 1 ee t1 J van --------------- _J_ _ __ ,_ _ ________ ~7 m1n1maa 
honderd jaar) ,--·' · · · · · · · · · · · / was het 
toegestaan te .----J! . · · 1, ;: : ~--· o. trekken. 
Zachte heel- 'C7' .~~r-'J · -' ,. · 1. .·· .., meesters 
maken stinkende ~ · -\ · · ·; ' : : . __ j ~ , wonden. 
Uit pieteit liet , ltl __, ,, ;: > ;: / Ill ;' men de 

• G) . I / ,, I 
kies van een blok \ ~ \ : :, '.: :, < · ;: 1 wel eens 
staan. De stede - -~ , \ _, ;. , ,_ ~/s , lijke zenuw 
werd echte r geheel ,... ,../--' · ·; / · · -,_;J--.. '-, vergeten . " 
(Ui t: Gedanken i m \lto -~ ,. . : ~ ' Zug I Ui tgeve-
ri j den zwa r twe r - ' · __ ., · · · · · · ;Jr~ ker I Schin op 
Geul 1980). \ .. _::- ;;k_ .. · :"J§:: · -==r--; /' : 

t --::r-J . . . --. 
1-_s_ .. l -- " -£'';::} --'1 r-1 

Woningen voor een 1,oi~~-c:, C.,~~ /! binne~gebied. biedt 
een konkreet en ~~t--.: J77-.V eenvoud1g real1seer-
baar alternatief: ~_(__;_--~~~ / 

1 . Beplanting \ ~ • met populieren vol -
gens raster \ / / 5.40m x 5.40m. 

2 . Dit zgn. pro- 1 • . / duktiehout kan bij evt. 
bouwaktivitei- \ 11 ·- ten benut worden. 

3. In het geval l_/ dat er ter plaatse van de 
beboming ge- 1 bouwd wordt zaagt men het 
benodigde aan- tal bomen om (kans op be-
zwaarschriften is gering; de architektonische 
en stedebouwkun- dige waarde van deze bomen is nog 
steeds niet onderkend. 

In geval van sloop van bebouwing plant men wederom popu
lieren (voor procedure zie l.; l'histoire serepete). 
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~.e •e•hode ~.. ••ege~.. ,, 
een konkrete Situatie in Eindhoven. 

De •otvttkelde ••oiogeo tea. 
merken Zich door een dubbe1e 
'•••••. het beg''• ••• ,,, •• _ 
•e .. , ............ de be•••er 
ze1r- gedefinieerd. De zones 
••e••eno ••• de •e•e1 "Jo •• 
de ·~··•e ..... ge, •• , .. •••• 
be •••••• , biJ···••ee1. •••eo e~ eten. In de middenzone, het 

»ooeogebied ... •• • •• , •• 
Wordt de onts1uiting Van d~ 
•••e••e•diepiog •e······ •·~•eeoo •••dt bet ""·••••be: 
.... • e_r ....... ,. . "• •••• Ver~hep1ngen hoog); de insta1_ 

''"e· ........... •••••• .. op aan ""'?rden gesioten. Op de ····••e ..... , •• ""··· •••••••· gewoond: bijvoorbeeld Slapen e~ Studeren. De Woningen Worden 
lllet aueen aangelictit via de 
geve1. maar Ook Via liggend glas in het da1tv1ak. 
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P R I J S V R A G E N 



I n 1 e i d i n g 

Architektuurprijsvragen worden in Nederland meestal slecht 
uitqeschreven en begeleidt. Het uiteindelijke doel -de 
verwezel i j king van een of meedere bekroonde inzend inqen-
1 i j kt bijzaak te zijn. 
Er is echter sprake van een zekere aantrekkingskracht qe
zien de regelmatige deelname van architekten, ontwerpers 
en architektuurstudenten . Men zou dit kunnen beschrijven 
als arbeidstherapie resp. voorbereidinq op de beroeps
praktijk. Toch is hiermee niet alles gezegd: je kunt ook 
gewoon voor de lol meedoen. 

S t e c k s c h i 1 d S a 1 z b u r g 

Eind 1983 schrijft het Institut ftlr Stadtgestaltunq een 
pr11svraaq uit met als opgave het ontwerpen van uithanq
borden voor de stad Salzburg ( "Ein Steckschild, den Zeit
geist entsprechend"). 
In Salzburg vormt het Steckschild nl . een qegeven dat 
veelvuldig in het straatbeeld voorkomt. Bovendien is er 
sprake van een sterke traditie door de eeuwen heen. De 
'Stadtgestaltunqsbeirat', soortqelijk als onze welstands
kommissie, vindt echter dat de tijd voorbij is om thans 
oubollige smeedijzeren Steckschilden te maken. 

De inzendinq herust op de gedachte van muskulaire spanning. 
Deze qedachte we rd vertaald in IPB-staal. waaraan de IN
FORMATIE, nu nog in neutrale streepjescode weerqegeven, 
bevestiqd wordt. De verlichting belicht eerst de IN
FORMATIE waar het uiteindelijk toch om te doen is. Dan 
vervolgt het licht haar weg (de snelheid is noq steeds 
300.000 km/s) en draait negentig qraden mee het profiel 
uit om tenslotte in de gevel door te dringen. 
Het qebruik van kleur verwijst naar de aldaar toegepaste 
Bundeslandaanduidinq rood-wit - rood. 
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p ~-- J S V R A A G 

Het ontwerp is gebaseerd op een tweetal overpein
zingen. Als eerste wordl hat wonen aan de orde 
gesteld. Het huis binnen een huis wordt duidelijk 
uitgewerkt door het privaat/ douche. als onderdeel 
van het meubilair, een paradoxale funktie in de 
plattegrond te 1aten vervullen. Als tweede wordt de 
menselijke lichaamsopbouw als voort>Hld voor de 
wandopbouw genomen. 
In het tv-toestel, als industrlee1 produkt, zien wij de 
mogelljkheid daze overpeinzingen omtrent hat 
wonen, fabriceren en presenteren op een kritische. 
soms cynische wijze ult te werken 

DE BEVINDINGEN VAN DE JURY 
Zaterdag 2 oktober 1982 kwamen de juryleden Dick 
Elffers. Ellen Joosten, Harmen de Jong. Judith 
C"ahen, Wim Quist en Moshe Zwarts bijeen in het 
patiokantoor te Almere Haven om de inzendingen te 
bezien en prijzen toe te kennen 
Alie plannen stonden uitgestald als voor de expositie. 
Tevoren had een werkgroep bestaande uit 2 
ambtenaren van het 0.L.·ZIJP, afdeling bouw· en 
woningtoezicht en 2 ambtenaren, bouwkundigen van 
de RtJP gedurende 2 dagen de plannen onderzocht 
op eventuete technische-- en veiligheidsproblemen 
wanneer zij zouden warden uitgevoerd. Hun bevin· 
dingen lagen op schritt bij ieder plan. 
De juryleden begonnen hun werk met een individuele 
verkenning. Zij noteerden ieder voor zich de voor hen 
opvallende plannen. Gecombineerd leverde dit 55 
plannen op: no. 1, 2. 3, 6, 7, 8, 11 , 16, 20, 29. 30, 34, 38, 
40, 44, 45, 55, 56,57, 58, 59, 60, 62. 63, 65,66, 67, 71, 72, 
75, 80, 81 , 84, 85, 86, 89. 96, 97. 100, 103, 106, 110. 112, 
113, 115, 116, 117. 119, 122. 123, 124.128, 135, 137, 
138. 
Gezamenlijk bekeek men deze plannen naderen we rd 
een 2e selectie gemaakt: 19 plannenwerden bij elkaar 
geplaatst om een eindafweging te maken. 
De waardering voor de geselecteerde plannen wordt 
hierna stuk voor stuk kort weergegeven. 
Bij de selectie van deZe 19 plannen speelde behalve 
de kwaliteit van het plan op zich ook enigszins de 
overweging een rol dat de diversiteit van het totaal aan 
inzendingen niet verloren zou mogen gaan en dat er 
van elke 'soort' een plan bij zou moeten zijn. 
Vier plannen kregen direct een unaniemewaardering: 
no. 11, 44, 55, 89. No. 55, tndegro, bleek bij nadere 
beschouwing vooral opvatlend. Men vond het goed 
uitgewerkt, maar zonder dat de maker zich waar· 
schijnlijk de hevige werking van de spiegels 
voldoende had gerealiseerd. Het viet af. 

CATEAGORIE A: 7 PLANNEN 
CAMPING MUNICIPAL NO. 89 
Unaniem vond de jury dit een prachtig plan . Uit de 
voortreftelijke presentatle bleek dat op een vast 
stramien een grote rijkdom aan gebrulks1'1't9gelijk· 
heden kan warden gevonden. De verzameltent, ln 
plaats van de gewoonlijk ongestructureerde verzame-
ling tenten. kan door zijn flexibel ruimtegebrulk 
opgevat warden a1s een woonvorm tussen kamperen 
en permanent wonen in. Diverse tegenstellingen zijn 
hier samengebracht: tljdelijk en permanent; zomer· 
en wintergebruik; zacht en hard; afwisselend open en 
gesloten; doek en beton. 
Het bouwsel heefteen bijnaJapanse kwatiteit tot in de 
detallering; zorgvuldig en helder. Het kleurgebruik 
sluit hier bij aan. 
Opgemerkt wordt 66k dat de zware betonconstructie 
in combinatie met de overlgens zo lichte constructies 

A L M E R E (l 9 8 2_) 

catalogus bij de tentoonstelllng 
ONGEWOON WONEN 

bijna dualistisch is. De zware constructie zou lichter 
kunnen. Constructief geett het horizontale tentdoek 
problemen met afwatering. 
Het ontwerp beantwoordt in alle opzichten aan het 
gevraagde: zeer ongewoon. 
Het plan krijgt de 1~ prijs. 

VLINOER NO. 8 
Een container als basis, met daarop een vrij 
vormgegeven woonlaag, gefaseerd uit te voeren. 
werd als- idee zeer goed gevonden. 
De vorm is interessant en kteurrijk. Het plan wordt niet 
alleen om deze ene uitwerking gewaardeerd, maar 
vooral als het geheel aan bouwsels dat dit idee kan 
opleveren, met aanbouwen en tussenvoegingen. 
De woonvorm voor twee individuen met gemeen· 
schappelijke utilitaire functies, sluit aan bij een 
levende maatschappelljke vraag. 
Het plan krijgt de 2e prijs met daarbij een aanbeveling 
om in categorie--B uitgevoerd te woqjen. 

A82NO. 65 
Met 2 kubussen en een srrialle tussenstrook is een 
woning gemaakt voor twee individuen In een LAT· 
relatie. Daarnaast zijn uitbouwen toe te voegen voor 
meerdere gezinsleden. 
Met dit uitgangspunt is de koppeling gemaakt van een 
maatschappelijk gegeven. naar een woonidee, en een 
stedebouwkundig geheel; een belangwekkend plan. 
De vormgeving is strak, klassiek bijna. met een 
consequent gebruik van de kubus, ook van binnen. 
Opgemerkt word I 66k dat de vertaling van een LAT· 
relatie wel erg lettertljk is en misschien ook geen recht 
doet aan de essentie daarvan, nl. de verdraagzaam· 
heid t.a.v. leders zelfstandigheid. 
Het plan krljgt de 3e prijs. 

IMMATERIE NO. 6 
Hoewel dit bouwsel, een smal hoog schaalloos huisje 
van koper. met een voorlopig echte gordijngevel. zeer 
boeiend van vorm is, vond de jury de uitwerking te 
kort schieten en het noch beeldende kunst noch 
architectuur geworden. Het zou echter een prachtig 
wonlnkje kunnen zijn, vooral gezien in het landschap. 

EEN BOEKJE OPEN OVER ALMEAE NO. 71 
Hoewel consequent vormgegeven, word! dit plan 
teveel als beetdende kunst of meer nog als een idee 
gezien; een object trouv6. Noch devormgeving, noch 
de architectonische inhoud zijn sterk genoeg om een 
prijs te rechtvaardigen. 

MADE IN HOLLAND NO. 29 
Het verband tussen kijkkast. het blauweoog, het raam 
en het Hollandse huis wordt lndringend weergegeven 
in de toetichting. De plaatsing van we/douche als 
centrum van de scene is fantastisch. Ook hier. zoals 
bij de twee voorgaande plannen. blijft de uitwerking 
teveel beperkt tot een metaphoor. hoewel de 
constructleve uitwerking toch ook in detail sterk 
associatief blijft: de wand als menselijke huid. 
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STAWON P R I J S V R A A G* 

Wanneer is een woning een buis? 
Hoogste kwaliteit bij de laagste kosten. 

-Een fictieve lap grond zonder omgeving. 
-geen perspektief, axonometrie en isometrie. 

-geen gebruik van kleur. 
-een motto van een letter en vier cijfers. 

-S jury's en s hoofdpunten en talloze 
subpunten waarop gelet wordt. etc. 

"Wat hier gevraagd wordt 
waarbi j niet ui tgegaan mag 
archi tekt van wonen heeft. 
dus elders zoeken. 

is de optimale woonmachine 
worden van een beeld dat een 
De ontwerper moet zijn ingang 

Met de vraag "Wanneer is een woning een huis?" en de in
formatie-brochure heeft de pr j isvraagkommissie al aange
duid wat een woning niet is. De woning mag nl. niet veran
kerd worden en moet overal situeerbaar zijn, zich dus 
enigermate autonoom opstellen. 

Helaas kan dus ook geen infrastruktuur ontworpen worden 
omdat men de infrastruktuur van de omgeving niet kent. 
Hetzelfde kan men over de groe4struktuur zeggen. Het enige 
dat we dan ook gedaan hebben is aangetoond dat bepaalde 
bebouwingsdichtheden haalbaar zijn. 

Er is uitgegaan van een woonstruktuur en een bouwsysteern. 
Beiden bepalen dan ook het beeld. De voortschrijdende in
dividualisering geeft ons aanleiding uit te gaan van de 
scheiding individuele en gemeenschappelijke ruirnten. De 
individuele ruirnten hebben allen een afmeting waar meer 
dan alleen slapen mogelijk is. Deze ruimten zijn 4x4 me
ter. De individuele ruimte is de kleinste eenheid waarvan 
uitgegaan is . Deze cellen worden zo gestapeld dat er tel
kens een ruimte tussen de cellen ontstaat. Dit doet men 
dan in twee evenwijdige rijen Deze gestapelde rijen vorrnen 
zo twee konstruktieve wanden waartussen een ruirnte ont
staat die van vloeren en scheidingswanden voorzien wordt. 
De individuele cellen worden in twee betonnen delen prefab 
op het werk gestapeld. Ter plaatse van de naad worden de 
vertikale openingen die tussen de cellen overblijft van 
een afsluitng in de vorm van een kozijn met qlas voorzien. 
De cellen worden aan de buitenzijde voorzien van een alu
minium gevelbekleding, die in verschillende kleuren lever
baar is (kleurenkaart wordt bijgeleverd). 

* Tekst is afkornstig uit de gelijknarnige brochure. 
(Bob Martens + Edwin Meyer-Viol I februari 1983) 

122 



i.s.m. Edwin Meyer Viol 
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Een woninq bestaat uit een aantal cellen (2,3,4 of 6) en 
tussenruimte die qemeenschappelijk is voor die woning. De 
woninqen zijn twee aan twee qekoppeld met ertussen ruime 
trappenhuizen, die ook als wintertuin kunnen funktioneren. 
De woninqen hebben qezamenlijk altijd zes cellen. De cel
verdelinq kan daardoor 2-4, 3-3 zijn. Voor andere samen
levinqsvormen kan men dan ook een woninq kre~ren van zes 
cellen en twee tussenruimten. De trappenhuizen zijn op de 
ene verdiepinq vier meter breed en op de verdieping er
boven en eronder twaalf meter. Dit komt door de ver
sprinqende cellen. Ter plaatse van een breed trappenhuis 
wordt een prefab stalen frame inqebracht (zqn. 'dummy') om 
de stapeling niet te onderbreken. 

Deze struktuur is onbeperkt herhaalbaar en niet qebonden 
aan 200 bij 275 meter, met noordpijl in de langsrichtinq 
van het papier, zolanq men maar aan basiseenheid van twee 
woningen denkt. Men kan door zowel vergroting als ver
kleininq van de bouwblokafmetinq de qewenste bebouwinqs
dichtheid . verkrijqen. De hoeveelhied qroen - weqen - open
baar/prive etc.etc. is met een nader onderzoek vast te 
leqqen." 

Principe bouwsysteem 
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Plan Moabit,Berlin·K :F.Schinkel (laatste ontwerp,1840) 
Met dank aan het Landesarchiv Berlin 
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S C H I N K E L W E T T B E W E R B B E R L N (1983 // 84) 

Situatie ( f oto qenomen vanaf de Grosser Stern) 

in samenwerkinq met: 

Anton J . Falkeis 
Cornelia M. Senn 

(Meisterklasse fUr Architektur Prof. W.Holzbauer) 
(Meisterklasse fUr Innenarchitektur Prof. J.Spalt) 
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Uit het prijsvraaqproqramma: 

Priiambel 

Der 129. Schinkelwettbewerb (1983/84) wurde vom Schinkelaus
schuB des AIV zu einem Zeitpunkt beschlossen, zu dem - 1 O Jahre 
nach dem Tode Hans Scharoons - das stii.dtebauliche Erbe 
Scharouns f'Ur Berlin (wieder einmaf) gel8.hrdet schien. 

Nicht zuletzt, um die Gedanken der ,,wirklich modemen" Bauki.instier 
. von Schinkel bis Scharoun ernster nehmen zu kOnnen als die gSngige 
Dutzendware, die aller Welt heute soviel VerdruB macht, aber als 
vielkOpfige Hycta postmodemer Genies den Marktplatz beherrscht, 
wurde als eine Gesamtaufgabe fOr 1983/84 zun8chst ein wichtiger 
innerst8.dtischer Ort gewii.hlt. Er ist Schinkels letztem Entwurf 
(Moabit. 1840) fUr Bertin benachbart und liegt vis-a-vis dem letzten 
Entwurf Scharouns fOr Berlin, dem Kulturtorum vom Kemperplatz bis 
zum Landwehri<anal. 

Diese Orte sind Tail des zentralen Bereichs in ,Berlin-West und 
wurden in ihren stadtstrukturellen Mbglichkeiten (also ihrem Wirken 
von heule in die Zukunft) im Rahman einer vom Senator f(.ir Stadt
entwicidung und Umwelt:schutz beauftragten Stellungnahme von 
einer Arbeitsgruppe im AJV in ihrem Zusammenhang vorgeklArt. 

1st man in der Planungsdiskussion inzwischen ehrlichef' geworden? 
Die kontroversen Standpunkte der .. Postmodernen" und der anderen 
sind in der betreffenden Publikation des Senats nlcht sichtbar 
geworden 

Die Angelegenheit ist tor den Schinkelwettbewefb insotem von Wert, 
als der Hollinder J . 8 . Bakema, dem das vordern zerstOrte Rotterdam 
die neue Ujnbaan verdankt, der Philharmonie Scharouns lolgende 
Qualitat zuschrieb: 

.. DaB die Zu- und Abgange. Treppen , Galerien und AufzUge, die 
FUhrung def 8esucher auf mich wie ein Stiick Stadtebau wirkten, von 
dem ich WOnschte, daB seine Entwurfsprinzipien fur ganze Stadte 
gelten sollten. Wir leben in einer Zeit, in der entschieden wird, ob wir 
die Mechanisierung dem menschlichen MaBstab unterordnen kOnnen 
oder umgekehrt. Der Entwurf der Philharmonie isl einer der seltenen 
Beweise, daB schOpferische Kratt den Zusammenhang von Mensch, 
Raum und Tectviik sichtbar machen kann. Er weist aut etwas hin, das 
in dieser Zeit der Mechanisierung last verlOfengegangen ist: Das 
Wunder vom totalen Raum, in dem anes entsteht und wird." 

Um Prinzipien eines neuen Stadtebaues geht es aber bei den 
j(jngsten Schinkelwettbewerben als ihrem verbindenden und verbind
lichen Element, - als der Grundlage aller Fachspartenatbeit. Auch 
1983/84 sind fachspartenUbergreifende Beitr8ge erwOnscht. 

Zurn Gesamtthema folgt eine Ertauterung. die auf AusfUhrungen 
unseres Kollegen Kurnitzky zurUckgeht. GewissermaBen nicht auf 
der Suche nach der veriorenen Zeit sondern nach dem noch nicht 
veriorenen Raum wurde gefragt: 

.. Welche Zukunftsaufgaben sollte Ber1in verstilrlct ausfullen? 

Welches tragende Stadtbewul3tsein kOnnte Berlin in seiner e){ponier
ten Lage weiter entwickeln? 

Welche kUnstlerischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 
Leistungen und Prozesse sichem der Stadt im Herzen Mitteleuropas 
eine von Ost- und Westeuropa anzuerkennende LebensmOglich
keit?" 

Die Antworten der prominenten deutschen Parteipolitiker auf diese 
Fragen wurden in der AIV-Schriftenreihe .. Diskussion 4180" doku
mentiert. (Siehe auch Seiten 14-15). 

Die Antwort, def wir als Auslober den Vorzug gaben, ging auch davon 
aus, daB Scharouns Konzept fur das Kulturforum realisiert wird. 
Gesucht wird im Schinketwettbewerb 1983/84 das vis-a-vis mit 
lolgendem Programm: 

Aufbauend aut def }etzJgen Lage der Stadt und aufgrund der Kontinui
tat unserer gedanktichen Arbeit an der Stadlentwicidungsplanung gibt 
der AIV eine in die Zukunft weisende Antwan: 

Bef'lin·West sollte sein Stadtt>ewuBtsein, sein Sebstverst8ndnis 
als ein dynamisches, wissenschaftliches Leistungs- und For
schungszentrum einer modemen lndustriegesellschaft starker 
als bisher zur Geltung bringen. 

Bertin-West vertUgt mit mehr wissenschaftlichen lnstitutlonen und 
Universitaten als jede andere westdeutsche Stadt Uber ein hohes 
wissenschaftliches Potential . 
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Wir schlagen vor. in einer Akademie fur kulturanthropologische 
Studien Studioanlagen zu schaffen fUr alle 

- geisteswissenschaftlichen Bereiche 
- naturwissenschaftlichen Bereiche 
- Umsetzung von Wissenschaft in Technik 
- Raumgestaltung und Bauen 

in denen durch ressorttibergreifende Arbeiten und GesprQche die 
jeweils neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse und 
EOl:enntnisse samt ihren Auswiril:ungen au! die Zukunft des einzetnen 
und der Gesamtheit 

- zunAchst gedanklich und verbal geldart 
- dann in Gesprachen mit Politikern. WlSSenschaftlem und KUnstlern 

zu einer anschaulichen Darstetlung gebfacht, 
- und nach Ausarbeitung in angegliederten Laboratorien und Werk· 

stitten, 
- in kUnstlerischer Darstellung mit den Mitteln der bildenden Kunst, 

Film, Video, Vortragen und Schauspiel in Ausstellungsraumen 
gezeigt werden. 

FUr die Bewotiner der Stadt sowie hlr ihre Besucher wird diese 
Dauerdarstellt.mg als vorbereitende Ertauterung !Ur die auf uns 
zukommenden wissenschaltlichen, technischen und wirtschaftlichen 
Veranderungen gesehen werden kOnnen. 

Oiese Veranderungen betreflen unser Bewumsein, unsere gesamte 
Existenz sowie unsef' Verh8rtnis untereinander und zur Weft 

Es gibt wenige Grol3st8dte in Europa, die Uber einen so gro6en 
zentralen GrUnraum (.,eine oflene Mitte") verfugen, der nicht trennt, 
sondem integriert. 

Durch die Lage der Akademie fur anthropologische Studien gegen
Uber dem Kulturforum wird der Ostliche Tiergarten einschlie61ich 
Aeichstag, KongreBhalle und Akademie zu einem kulturellen Be
gegnungsraum in der zentralen Mitte der Gesamtstadt. 

Gleichzeitig liegen die Studioanlagen zusammen mil dem nach 
Norden anschlie6end vorgeschlagenen Standort fur Forschungsinsti· 
tute in dem von West nach Ost veriaufenden Kulturband im Spreetal 
vom Chartottenburger SchloB Uber die Universit8ten und For
schungsinstitute bis zur Humboldt-Universit8t und der Museumsinsel 

Die Aufgabe der Akademie ist es, die Umwancllung von WissensChalt 
in Technik mit ihren Auswirkungen auf das Leben des einzelnen und 
der Gesamtheit darzustellen. 

Die Technik kann dann ats integraler Bestandteil der Kultur der 
gesamten wissenschaftlich-technischen Well begritlen und ihre sinn
volle Nutzung gefOrdert werden. 

Jetzt und in den n8chsten Jahrzehnten wird die Technik mit ihren 
BezOgen zu den naturwissenschaftlichen Grundlagenwissenschaffen 
und den Geisteswissenschaften !Ur die organisatorische und sicht
bare Gestaltung in der gesamten Kultur weiterhin eine wichtige Rolle 
spielen. Nur Uber die weitere Entwicklung der Geisteswissenschaften 
und der Naturwissenschaften gelangen wir vorwarts zu den unserer 
menschlichen Natur entsprechenden Lebens-, Erkenntnis- und 
Gestaltungsformen. 

Die Darstellung der Kultur unserer wissenschaft1ich·technischen Welt 
mit alien BezOgen zu den Geisteswissenschaften isl ferner die 
Voraussetzung fur einen vertrauensbildenden Konsens zwischen den 
gesellschaftlichen Gruppen und von existentieller Bedeutung fur die 
Bildung eines tragf0.higen Aesonanzbodens tor die Bereitschaft zur 
Aufnahme def notwendigen Wandlungen innerhalb der wirtschaft
lichen und technischen Kreisl8ufe und damit eine VOfaussetzung fur 
das Handeln der politisch Verantwortlichen. 

Die Studios stehen als Arbeits· und Aklionsfelder denen, die mil ihrer 
Tatigkeit durch Denken, ldeen und Phantasie etwas bewiril:en und 
anregen wollen fur die Darstellung besondefs def stiidtischen 
Lebenswelt von heute und fur die ~ukunft zur Ver1Ugung. 

FUr alle 8esucher werden die Studios zu Erlebnisfeldern, in denen 
Wissenschaft und Technik als wesentliche Bestandteile unseres 
BewuBtseins, unserElf Kultur, als Mittel !Ur die Gestattung unseres 
gesamten Lebenszusammenhanges von jetzt bis in die Zukunft er1ebt 
werden k6nnen. 

VleHeicht kOnnte aus diesem Konsens ein neues BewuBtseln entste
hen, das mehr von Veroonft unct religio als von lntellektuellem :;alkUt 
bestimmt ill . 



Uit het prijsvraagprogramma: 

Fachsparte Hochbau 

Def Standort 
Ats Standort der Akademie, wie sie in der PrAambel skizriert ist, wird 
die als Park zu gestaltende F18che am Nordufer der Spree, etwa 
gegenUber def Kongre6halle, zwischen Spree und S-Bahn und 
zwischen Luther-Brticke und. Moltke-BrUcke vorgeschlagen, also Im 
Bereich des ehemaligen Hamburg-Lehrter-GUterbahnhofes. 

Es ist davon auszugehen, daB die Reste der Bahnanlagen (Bahn
betriebsanlagen, Lagerhallen usw.) abgeriiu_mt werden. Eine FuB
gingerbrijcke Uber die Spree (,.Sieg") soll die KongreBhalle mit dem 
Norcllfer der Spree verbinden und einen neuen S-Bahnhof zwi
sdlen Bahnhof FriedrichstraBe und lehrter Stadtbahnhof auch vom 
Tiergarten aus erschlieBen. 

Lage und Ausfom'lung des Stages sind freigestellt und sind voll in die 
Gesamtkonzeption der anthropologischen Studienstiitte zu integrie
ren. Freigestellt ist die genauere Plazierung der lnstitutionen auf dem 
zuvor beschriebenen Gelande. Selbstverst8ndlich sind hier die stadt
ri:i.umlichen Gegebenheiten zu anatysieren und anhand nachvollzieh
barer Begriindungen der genaue Standort eigenstlindlg auszuwei
sen. 
Ole Aufgabe 
Die Hoc:tt>auaufgabe ist die entwurfliche Ourcharbeitung der Akade
mie fur anthropologische Studien auf dem vom Bearbeiter (auch in 
Zusammenarbeit mlt einem Teilnehmer der Fachsparte Sttidtebau) 
zuvor ermittelten Standort. Das Konzept eines Raumprogrammes gilt 
es zunachst kritisch zu sichten und - v«> erforderlich - zu erg8nzen 
oder zu modifizier.en 

Aufgabe ist die entwurfliche Durcharbeitung, dazu geh6ren im M. 
1 :200 

- alle Grundrisse 
- alle vier Hauptansichten 
- mindestens zwei Schnitte 

im M. 1 :500 

- Lageplan mit Darstellung der Auf3enanlagen. Die nAheren stadt-
raumlichen BezUge sind zu erfassen (BrUcke, Bahnhof usw.) 

im M. 1 :10 

- typische Gestaltungsdetails mlt Angaben zur Materialisierung 

Verdeutlichung der Gestaltungsabsichten durch isometrische, per
spektivische oder modell-technische (nur Foto beilegen) Oarsteltun
gen. Dazu : kurzer Ertauterungsbericht. 

Konzept elnes Raumprogramms 
FUr eine Akademie fur anthropologische Studien in Bef1in-Tiergartel'I. 

Die vier Akademie-lnstitute: 
1 Geisteswissenschaftliche Bereiche 
2. Naturwissenschaftliche Bereiche 
3. Umsetzung von Wissenschaft in Technik 
4. Aaumgestaltung und Bauen 

I. Jedes lnstitut in Raumgestaltung und Bauen soll etwa folgendes 
Raumangebot erhalten: 
2 Ausstellungsraume 

(ebener Boden) zusammen 
1 Vortragsraum (ansteigendesGestOhl) . 
4 Seminarraume . 
6 Einzelarbeitsraume 
1 TeekUche/Cafeteria 

soom' 
150 P\atze 

. a 50m2 

a 18m2 

Oazu Sanitarraume. Gartenbereiche (jedem lnstitut soil ein 
Gartenbereich zugeordnet werden), Abstenraume. Material
lager, Archiv usw. je nach Fachrichtung. 

II. Als Gemeinschaltseinrichtungen stehen den vier lnstitutionen 
folgende Raumlichkelten zur VerfUgung: 

Auutellung.,lume 
Sale mit Oberlichl. auch zur Aufstellung von 
GroBplastiken geeignet, lnnenarchitektur mOg
lichst variabel, versenkbare Glaswandteile zum 
Garten, um lhn in die Ausstellung elnbeziehen zu 
kOnnen . ca. 2000 mt 
2 Kassenraume, Garderobe, Aufenthaltsraum fOr 

Aufsichtspersonal, Ausstellungs- und Verkaufs· 
bUro, lagerkelter fur Bilder, Zeichnungen und 
Modelle und anderes unter den Ausstellungs
raumen . 
GrOBerer Gartenraum in Verbindung mit Ausstel· 
lungssaal fur Plastik und sonstige Aktionen im 
Freien 
Cafeteria fur 400 Personen, fur Empfiinge und 

ca. 1500 m2 

dergl. geeignet, mit notwendigen Nebenr8umen ca. 400 m2 

1 Konzert- und Vortragssaal fiir 400 Personen. 
auch fur Plenarsltzungen und Festlichkeiten def 
Akademie (BUhne, Film) , dazu Nebenr8ume, 
KUnstlerzimmer usw. 
1 groBef Sitzungssaal fur 60-100 Personen 
1 Bibliothekssaal. zugleich Leseraum .. 
1 Archiv 
1 Vortragszimmer, auch fOr Konzerte usw. 

Ill. Verwaltung 

ca. 350 m2 

ca. 200 mt 
ca. 100 m2 

4 Arbeitsriiume fur je einen Abteilungssekretar (lnstitutsleiter), 
gleichzeitig tor Tagungen der AbteilungsVorstande 

4 Zimmer tor deren Sel<ret8rinnen 
1 Zimmer llir Generalsekretar 
1 Besprechungszimmer 

Vorzlrr.mer 
1 Zimmer fUr Verwaltungsoberinspektor mit VoqJmmer 
1 allg. Empfangsraum, zugleich filr die Sekretarin des Gertefal

sekretArs als Arbeitsraum 
Rti:ume fur den Prti:sldenten (Arbeits-, Empfangsraum, Vor
zimmer, kleine Garderobe) 
Aeglstratur und Aktenraum 

1 kleiner Sitzungssaal fUr ca. 30 Personen 

IV. Demonstrationshalle mit ca. 7,0 m HOhe i. L 
(evtl. in HOhe gestaffell) . ca. 2000 m2 

Geeignel fur den Aufbau von Versuchsanordnungen u. a. 
Laufkatze mit Tragkraft 5 t ertorder1ich 

V. Giistehaus mit 20 Fremdenzimmem (Appartements) 
ftir Fellow's zu je etwa 35 m2 

mit kleiner Kochgelegenheit. Bad, Abstellraum usw. 

VI Hausmeisterwohnung (Familie mit 2 Kindern) 
4 Zimmer-Wohnung 

VII. Offene oder verglaste Verbindungsgange oder Hallen zwischen 
einigen Studios kOnnen, wenn sie fur erforderlich gehalten 
warden, angeordnet werden. 

VIII . Am Nordufer der Spree, innerhalb des Planungsbereiches, 
ware eine an die Studios nicht wirtschattlich gebundene Gast
statte wUnschenswert. 

IX. In dem Planungsgebiet zwischen Luther-Brik:ke und Moltke
BrOcke bzw. Lehrter S-Bahnhof kann eine Wohnbebauung, die 
mit der Akademie im Zusammenhang zu sehen ist (Ateliers 
usw.). vorgesehen werden. 
Die lockere ZusammenfOhrung von Wohnbauten und Studio
anlagen, von denen wissenschaftliche lnformationen ausgehen, 
entspricht den Aufgaben der Studios In den Vorbereitungen f(ir 
laufende wichtige lnfonnationen und deren Oarstellung so ent
wk:kelt werden, daB sie auch dem nicht hochwissenschaftlich 
Vorgebildeten verstandlich warden. 

X. For die Gemeinschaftseinrichtungen, oder einen Teil dieser 
Einrlchtungen der vier Institute, kann (jie Einbeziehung der 
KongreBhalle auf der SUdseite der Spree deren Umfeld durch 
FuBgiingert>riicken mit dem Planungsgebiet verbunden wird, 
genutzt werden. 
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Uit het prijsvraaqproqramma: 

Fachsparte Stiidtebau 

Anla8 der Aufgabenatellung und Zletsetzung 
Seit mehreren Jahren hat sich der Auslober daffir eingesetzt, daB ein 
Berelch in Berlin, der - Im Westteil der Stadt gelegen - und von dem 
histoilschen Stadtkern abgetrennt, in seiner stadtriumlichen Oualitit 
erkannt, besser genutzt und in Anbetracht seiner historischen Bedeu
tung a~emessen gestaltet wird. 

Nachdem es dem Auslober endlich gelungen war, die Aufmerksam
keit der .Offentlichkelt fUr den ,.Zentralen Bereich" zu gewinnen, hat 
auch d9r Senator ffir Stadtentwicidung und Umweltschutz schlieBlich 
den Gedanken autgegriffen. 

Ganz Im Sinne der Forderungen des Auslobers wurde Im Mai 1982 
mit der Vorbereitung eines Offentllchen Wettbewerbes ffir dieses 
Gebiet mil einem Offentllchen Kolloquium begonnen. 

FUr August und September hatte die Beh6rde weitere Offentliche 
Kolloquien angekOndlgt. Der Auslober hatte diesen Beginn des 
Planungsverfahrens mlt groBen Hoffnungen begleitet. 

Wire im Herbst 1982 der Wettbewerb ausgeschrleben warden, 18.ge 
heute ein breites Ergebnis vor. 

Der Senat von Berlin hat jedoch anders gehandett als angekUndigt. In 
einem sogenannten .,halbOffentlichen" Planungsvertahren wurde ein 
Plan ausgearbeltet und im Mai 1963 dem zustiindigen AusschuB des 
Abgeordnetenhauses unterbreltet; die angekUndigten Offentlichen 
KoUoqulen fanden jedoch nicht statt. Trotz des QroBen lnteresses der 
FachOffenttichkeit konnten nur die ldeen einiger vorn Senat ausge
wAhtten Fachleute In den jetzt vorgelegten Plan eingehen. 

In Art>etracht dieses Sachstandes hilt es der Auslober ffir geboten, 
die FachOffentllchkeit starker in die Planungsdiskussion um den 
.,ZerltnUen Berelch" elnzubinden. In diesem Slnne wurde ffir den 
Schlnkelwettbewerb 1983/84 das OOrdliche Gebiet des .,Zentralen 
Berelches" a.ls Aufgabe auch ffir die Fachsparte Stadtebau ausge
wihlt. 

FUr dieses Gebiet sucht der Auslober ldeen, An<egungen und Ent
'NOrfe. Der Auslober wUnscht, daB die Teilnehmer unbefangen ihre 
eigenen ldeen vorstellen, auch/oder gerade dann, wenn ihre Vorstel
lungen von bisherigen Planungen ffir das Gebiet abweichen. 

Um dem besonderen Problem des Gebietes - infolge der befestigten 
Grenzanlagen - zu entsprechen, wird um eine Bearbeitung gebeten, 
die zwei Realislerungsstufen annimmt: 

Ole erste Planungsstufe sollte die def"zeitigen Zustii.nde im Gebiet 
beriicksichtigen, die zweite Planungsstufe entsprechend der 
siedlungs1190Qraphisch-zentralen Lage des Gebietes in der Gesamt
stadt zumindest von einer entsprechenden Ann8herung der beiden 
StadthAlften ausgehen. 

Der Auslober versteht die diesj8hrige Aufgabe des Schinketwett
bewerbes a.ls eine Herausforderung an alle unter 35j8hrigen Kolle
gen, die <klrch eigenes aktives Engagement die Zukunft unserer 
Stadt und damit unserer Gesellschaft mltgestalten wollen und auf 
ihrem Fachgebiet einen Beitrag leisten wollen, um bUrokratische 
Machtstrukturen, die gegenwirtig unsere Gesellschaft ltl.hmen, zu 
Oberwinden. 

DerStandort 
Oas Wettbewerbsgebiet liegt im Zentrum Berlins. Es ist infolge der 
Teilung der Stadt in elne Aandlage geraten. 

Die Berelche der Lehrter Personen- und GoterbahnhOfe einerseits 
und die Planungsunsicherheit infolge von aufwendigen StraBerbau
pUinen andererseits haben im Wettbewerbsgebiet extensive lnterims
nutzungen erzeugt. 

Diese Nutzungen werden der Lagegunst - auch allein auf den 
Westteil der Stadt bezogen - in keiner Weise gerecht (insbesondel'e 
z. B. angeslchts des Freifl8chendefi.zits In den anliegenden Moabiter 
Wohngebieten, far die der Tiergarten als NaherholungsflAche schon 
zu welt entfernt Hegt). · 

ln einem Plan M. 1 :10000 (s. S. 10) sind ein enges und ein weites 
W~ emgetragen. c;e Grenzen der Planungsgebiete 
sind jedoch OU' als ungefihre Abgenzungen zu verstehen und kOnnen' 
von - T<Mlnehmem nach eigener Im (Erliuterungsbericht zu begiin
denden) Erkenntnls auch welter oder anger gezogen werden. 
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DleAufg-
Oie Teilnehmer sollen Uber die zukUnftige Funktion des Gebietes in 
der Ber11ner S_tadtlandschaft nachdenken. lnsbesoodefe angesichts 
der derzeitigen Teilung der Stadt sind dabei zwei Zeithorizonte zu 
beachten: 

Einerseits umgehend realisierbare PranungsmaBnahmen, anderer
seits Planungsvorschlage ffir das Gebiet in einer wiedervereinigten 
oder zunachst einmal weniger rigide getrennten Stadt Benin. 

FUr beide Fa.lie sollen stadtebauliche Rahmenplanungen entworfen 
werden. 

Die Aussagen ffir die kurzfrlstige Planung sollen alle im MaBstab 
1 : 2000, die Aussagen fur die langfrlstige im MaBstab 1 :4000 getrof
fen warden; wUnschenswert iSt eine Aussage in jedem MaBstab fur 
jede Zeitstufe. 

Neben Nutzungsvorschl8.gen ffir das Gebiet warden Vorsc:hlige ffir 
die Freiraumplanung und die Verkehrsplanung erwartet. 

Oa die Verkehrsplanung in Ber1in im Zentrum der Kritik stehl, kann 
der T eilnehmer entweder eines der aus den Anlagen hervorgehenden 
Konzepte Lbemehmen oder eigene Konzepte entwickeln. 

In jedem Fall sollten Ubergeordnete Verkehrsplanuogen berUckslch
tigt warden, der Schwerpunkt der BemUhungen jedoch auf realisier
bare Tetie eines Gesamtnetzes Im Gebiet liegen. 

Die Beachtung der kllmatok>glschen Gegebenheiten des Wett
bewerbsgebfetes und seine Bedeutung als potentielle Klimaschneise 
zur nord-sUdlichen BetUftung Berlins wird erwartet 

Der Auslober weist auf seinen Nutzungsvorschlag hin, der in Prii
ambel und Hoct'Oauaufgabe eingehend beschrlebenen Akademie ffir 
anthropologlsche Studien. 

Die Aufgabe ist Anwetsung der Standorte ffir vier Abtellungen der 
o. g. lnstitutlonen. 

Vorgabo: 
Entsprechend dem AIV--Gutachten zum Zentralen Bereic:h als 
Zusammenfassung des entsprechenden Heatings seitens des Sena· 
tors tor Stadtentwicklung und Umweltschutz 

1. Bahntrasse · mit S-Bahnhof KongreBhalle zur Verbindung des 
Kulturforums mlt Moabit und dem T18fQarten 

2. StraBentrasse zur Verbindung Kreuzbergs mlt Wedding/Reini· 
ckendorl. 

Die Eignung der vorgenannten Nutzungsidee und hierfUr mOgllche 
Standorte mu6 der Teilnehmer positiv oder negativ darlegen und 
kann alternativ Nutzungsvorschlage ffir das Gebiet selJst entwickeln. 

Die Lelotung 
1. Ein oder mehrere Pline im MaBstab 1 : 4000 auf Grundlage der 

beigegebenen Pause, auf denen die VorschUige des Teilnehmers 
filr die Gesamtentwicklung im welteren Wenbewefbsgebiet darge
stent sind. Als zwei Planungsstufen sind dabei der heutige getellte 
Zustand der Stadt und eine kUnftige ungeteilte bzw. weniger rigide 
getrennte Stadt zu beachten. 

Thematische Pline Ez. B. Fliichennutzung, Freiraum oder Ver· 
kehr) k6men diese Wettbewerbsleistung erg8nzen. 

2. Ein oder mehrere Pliine im MaBstab 1 : 2000 auf Grundlage der 
beigegebenen Pause. 

In diesem Plan sollen die sofort oder kurzfristig reali:sierbare 
Planung ffir das engere Wettbewerbsgebiet dargestellt werden, 
die detaiOiert ausgefUhrt sein soil. 

Bai dieser Wettbewerbsleistung wird vor allem Wert auf eine 
anschauliche Gesamtdarstellung gelegt. Solem die langfristigen 
Planungsvorschlage davon abweichen, kann auch ein Plan ffir die 
2. Planungsstufe angefertigt werden. 

3. Erl.iiuterungen in Text und Bild, z. B. wlchtige Details im grMeren 
Ma8stab. 
Der Umfang dieser Leistung blei:rt dem Teilnehmer Uberlassen. 
Texte miissen in Schreibmaschinenschrift eingerelcht warden. 

S8mtliche Wettbewerbsleistungen dOrfen nur gerollt eingerelcht war
den. Die Farbgebung steht den Teilnehmern frei, es wird jedoch -
auch bel der Wahl des Lichlpauspapieres - um eine zurUckhaltende 
Oarstellungstonn gebeten. 



Uit het prijsvraaqproqramma: 

Fachaparta Kunst und Bauen 

Vorbemefttung 
Wle Jn den vergangenen drel Jahren isl die Aufgabe der Fachsparte 
Kunst und Bauen auch in diesem Jahr mlt denen def Spartan 
Hochbau und SUl.dtebau eng verbunden. Die in der allgemeinen 
Ausschreibung enthaltene EinfOhrung in die Thematik des dlesjAhri
gen Wettbewert>es 1st auch fur die teinehmenden bitdenden KUnstter 
verbindlich. 

Die Aufgaben der Akademie fUr anthropologische Studlen in Ber1in
Tiergarten als Studienstatte tur die Gestaltung unserer technisch
wlssenschaftlichen Welt werden mit den hief erwarteten Ges1altungs
vorachUigen der bildenden KUnstier bereits in Angriff genarvnen. 
Elne Zusammenarbeit von bildenden KUnstlem, lngenieuren und 
Architekten ist Im Sinne der Aufgabenstellung erwUnscht aber nicht 
obHgatorisch. 

DorSWldort 
Ober den Standort sind weitere Einzelheiten in der Pr!ambel und im 
Text der Ausschreibung fur Hoct'bau und SUidtebau nachzulesen 
Allgemein ist es def Berelch des ehemaligen Hamburg-Lehrter
GUtert>ahnhofes. Zwischen den vorhandenen S-Bahnh6fen Fried
rlchstraBe und Lehrter-Stadtbahnhol ist in der Fachsparte Stiidtebau 
ein neuer S-Bahnhof gegentiber der KongreBhalle zu planen. 

Dte Aufgabe 
.,Die KunstbrUcke". Beginnend mit der Ausgestaltung eines neuen 
S-Bahnhofes ist ein Kunstweg bis zur Rampe der KongreBhaHe zu 
entwerfen. dabei sind die H6henunl:erschiede des Gel4ndes von 
aussch1aggebender Bedeutung (also mehr als ein Steg Ober die 
SP<ee). 

Es muB den Passan1en vom neuen 5-Bahnhof aus bis zur KongreO
halle und den Besuchem der hier zu planenden Studienstatten mit 
Mitteln der bildenden Kunst. der lnhall def geistigen Arbeit, siMfliHig 
VO< Augen ge!Uhrt wefden. 

Die Aufgabenstelkmg reicht vom Extremfalt eines BrOckenschlages 
Uber das ganze GelAnde, vom neuen 5-Bahnhol bis zur KongreO

. halle, bis zum Minimalfall einer quasi ,.RialtobrOcke" mil Nlschen und 
Fi~ren etc. Uber die Spree zur Terrasse der Kongre6halle und 

zahlreichen, den Weg zur S-Bahnstation flankief'enden, Kunstwerken 
jeder Art. 

Die kOnstlerischen Wertc:e der Skulptur, der Malerei jauf zu ptanen
den, den Raum akzentuiereodan Matflachen), der Mosaiktechnik, d8f" 
Glasmalerei (S-Bahnhof - KongreBhalle) sind im Zusammenhang mit 
den Lelstungen der Architektur und der lngenieurkunst zu planen. 
Sehr wichtig erscheint die Integration der Silhouette def . ,Kunst
brOcke" in etas Mitelnander von Gel8ndeform, Baulormen und Vege
talionsformen. 

Daher ist es unumginglich notwendig, sich Ober de Lage und 
Massenverteilung der zu planenden Akademiegebaude Gedanken zu 
machen, wenn auch def Schwerpunkt zwischen dem zu planenden 
S-Bahnhof und Cler Terrasse mil EingangSbereich der KongreBhalle 
liegan sou. 
Ein Wechsel der Gestal!Ungsformen imerhal> def ,,Kunstbnicke" 
von fi!igranhaher Konstruktion zu massiver skulpturaler Bauweise isl 
wUnschenswert. Zusammenarbeit mit Teilnehmern aus den Fach
sparten Stadtebau und Hodlbau isl erwUnscht aber nicht Bedingung. 

Die Lelstung 
1.a) Ein skizzenhaftes Model\ der Gesamtsituation mit Baumassen 

. und Kunstobjektverteilung. 
1.b) Ole KunstbrUcke im Profil, im Verhaltnis zu den Baumassen der 

Akademlegebiiude, der Gelindeform. der Vegelationsfonn. 
2. GestaltungsdetaUs, u. a S-Bahnhof und Rampe der KongreB

ha11e, als isometrlsche, perspektivische oder modelltechnlsche 
Darstellungen, Photomontagen usw. 

3. Grundrlsse, Schnitte, Lageplan, sofern dieses die Gestaltungs
absicht verdeutlicht, nach eigener Wahl. 

4. Ertaiuterungsbefdlt, mil def Herausstellung wesent1icher 
Detais. 
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Berlijn is een metropool. Een metropool rondom een leeg
te: het midden waarop Berlijn gericht is. is leeg . De 
Tiergarten wordt omarmd door kulturele instellingen zo
als het boven- en beneden kultuurforum en is als een ex 
pansievat. 

Het stadsdeel Moabit is in een randsituatie geraakt als 
gevolq van de stadsdelinq. De uitbreidinqsmoqelijkheden 
lijken qerinq te zijn, gezien de loop van zowel de Muur 
ala het S-Bahntrace . Het hierdoor geisoleerde gebied 
krijgt een opwaardering door: aansluitinq aan de grote 
qroenzones: voortzetting van de woninqbouwtraditie Sie
menstadt - Hansaviertel - Internationale Bauaustellunq 
- met het "Museum des Modernen Wohnbaus im 20sten Jahr
hundert" en ontspanninqs - annex rekreatieqebieden. 

G r o e n k o n c e p t : 
Uitbreidinq van het parklandschap van Tierqarten tot het 
S-Bahntrace. De Spree vormt aldus niet meer de begren
zinq van Tierqarten, maar wordt ala element in het qe
heel betrokken. De qroenzone beqint bij de Humboldthafen 
langs het Schifftfahrtskanal tot de Pl<Stzensee - Volks
park Rehberge. Daardoor ontstaat een verbinding met 
wandel- en fietsweqen langs het water. Naast di t 
"Natuurlandschap " zal het interessant ZlJn een groen
gebied met een stedelijk karakter aan te bieden. Het 
Fritz Schlosspark dat uitgebreid wordt. neemt deze funk
tie over en dient overweqend ter ontspanning. Dit in te
qenstelling tot het aktieve qroengebied tussen de Spree 
en het S-Bahntrace . Daardoor wordt zi jn si tuatie cen
traal in een woonqebied als rekreatiegebied bevestiqd. 
Aan de oostzijde van het Fritz Schlosspark is een woon
qebied qesitueerd, het "Museum des Modernen Wohnbaus". 
als vervolq op de qevestigde woninqbouwtraditie. Dit mu
seum zal qerealiseerd worden onder internationale prijs
vraagvoorwaarden. hetqeen wellicht een qarantie is voor 
kwalitatief hooqstaande woningbouw (-experimenten). Na 
SiemensSTADT. HansaVIERTEL en de Internationale 
BauAUSTELLUNG '84. dient men het beg rip "Museum des Mo
dernen Wohnbaus" te lezen als een geestelijke drager 
voor de bouwopgave die de volgende - onze - generatie 
gaat oplossen. 

Algemeen gezien bieden wij voor dit gebied een verkeers
ontsluiting en pleinvorming aan. Zonder vooruit te wil
len lopen op de prijsvragen is een schetsmatige aandui
ding voor de planning op korte termijn aangegeven. Men 
kan in deze aanduiding waarnemen op welke wijze een 
eventuele Oost-West struktuurovergang gerealiseerd kan 
worden. 
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Schetsmatiqe aanduidinq struktuuroverqanq Oost-West. 
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Vervolgens sluiten de volgende opdrachten met betrekking 
tot openbare gebouwen op dit gebied aan: 

1. Kerk met kerkhof. 
2. Administratie voor ten behoeve van het te realiseren 

museum. 
3. Hoofdkantoor douane. dat verhuist van haar plaats te

genover de Kongresshalle naar de kop van de Humboldt
hafen. 

4. Opslaghal voor de douane. 
5 . Theater 11 Im Spreebogen 11 gelegen in de as tussen Hum

boldthafen en Platz der Republik: een kulturele 
schakel. 

6. Freizeitpark. 
7. Parkeergarage onder de Brticke Moabit, wordt ontsloten 

vanuit de Washingtonplatz. 
a. Forschungsuni vers i tli t. gesi tueerd op het ter rein der 

voormalige tentoonstellingsgebouwen. verbonden met de 
Akademie ftir Kulturantropologische Studien. 

9. Akademie ftir Kulturantropologische Studien. 
10 Observatorium, een vooruitgeschoven post van zowel de 

Forschungsuniversitlit als de Akademie. 
11 Huurateliers. 
12 Nieuw S-Bahnstation 11 Akademieplatz 11

, met tramlijn
verbinding tot het S-Bahnstation 11 Putlitzstrasse 11

• 

13 Restaurant met logement. ekonomisch onafhankelijk van 
de Akademie. 

14 Nieuwe brugverbindingen over de Spree. 
15 Nieuwe verbindingsweg tussen het boven - beneden Kul

tuurforum, deels de bestaande waterloop volgend. 

Verdere bebouwing wordt gedetailleerd aangegeven {stede
lijke reparatie): 
uit haar verschijningsvorm kan men ruimtelijke konse
kwenties trekken . 
De aansluiting van dit gebied en het stadsdeel Moabit 
aan de door ons ui tgebreide Tiergarten is gebaseerd op 
het verzwakken van de scheidslijn die thans gevormd 
wordt door de S-Bahn. Konkreet betekent dit het wegnemen 
van de baksteenvulling bi j de S-Bahnbogen {oorspronke
li jke situatie) en het vormen van een stedelijke ruimte 
achter deze geperforeerde wand. De nieuw gevormde stede
lijke ruimte wordt door de besloten wand van de Akademie 
en door de wisselwerking van de huurateliers van de met 
de bijbehorende begroening versterkt. Met behulp van de
ze beschutting kunnen zich de drie hoofdelementen van de 
Akademie ontwikkelen: instituten, tentoonstellingszalen 
en demonstratiehalleo. 

Bij de akademie ligt de nadruk op de openbaarheid. Deze 
gedachte is maatgevend bij de plattegrond van zowel de 
begane grond als eerste verdieping en dakterras in het 
centrale deel. Er zijn twee ontsluitingsmogelijkheden: 

direkt vanaf het nieuwe S- Bahnstation via een loopbrug 
naar het dakterras, dat fungeert als een stedelijke 
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ruimte - Akademieplatz - met caf e en openluchttheater 
(Forum). Daarnaast kan men ook een blik werpen in de 
tentoonstellingszalen en demonstratiehallen. Via een 
bordes, dat ook als Openluchtauditorium funktioneert 
waar openluchtkolleges gegeven worden, die eenieder vol
gen kan, bereikt men de Tiergarten en vervolqens de 
brugverbindingen over de Spree, die het boven - en be
neden Kultuurforum verbinden. 
Vanuit een voorruimte die gevormd wordt door het teruq
sprinqen van de qevel, volqt een qelijkvloerse ont
sluitinq. In deze ruimte bevinden zich links en rechts 
openbare instellinqen zoals postkantoor en kiosk/
tabakszaak, die ook hun diensten aan toevalliqe pas
santen verlenen. Twee trappen verbinden de inqanqshal 
met de qalerij in doorgaande lijn. Daarnaast is er een 
aansluitinq van twee trappenhuizen direkt op de inqanqs
hal, waarvan de rechter de administratie bedient en de 
linker de parkeerqaraqe. De Grote zaal vormt de schakel 
tussen de instituten en demonstratiehallen en dient zo
wel voor koncerten en lezingen, als plenaire bijeen
komsten en feestelijke qeleqenheden der Akademie. De in
stituten zijn in ruimte-aanbod vrijwel qelijk qesteld, 
onderscheiden zich echter in een gedifferentieerd aanbod 
wat betreft de kolleqezalen. Bij een samenkomst van de 
instituutsmedewerkers in de Grote Zaal (uitbreidinqs
moqelijkheid tot samenvoeqing met de Kleine Zaal) vindt 
diskussie over een onderzoekproqramma plaats en wordt 
daarna in de instituten behandeld: interdisciplinaire 
samenwerkinq is niet Uitgesloten (bruq-symboliek). Ver
volqens vindt dan weer een evaluatie in de Grote Zaal 
plaats. De aldus bereikte resultaten worden in de ate
liers, laboratoria en werkplaatsen zichtbaar qemaakt. De 
produkten voortvloeiend uit deze arbeid kunnen nu mid
dels presentatie in de tentoonstellingszalen, door mid
del van filmen videoprodukties in de projektiezalen en 
via intermediairen, bijvoorbeeld persconferenties en 
drukkerij met verkoop, openbaar gemaakt worden. Ook be
staat de mogelijkheid bepaalde produkten zodaniq te pre
senteren dat zowel de stadsbewoners als de bezoekers 
voorbereid worden op de veranderinqen in weten
schappelijk, technisch en economisch opzicht. Toeqevoeqd 
aan het ruimte-aanbod is een instituutsbibliotheek met 
een lees-atrium bij elk instituut, die tezamen de cen
trale bibliotheek ontlasten. Ook de centrale bibliotheek 
beschikt over een leesterras dat slechts via de biblio
theek toeqankelijk is. Op de beqane qrond ter plaatse 
van de instituten bevinden zich kleinere tentoon
stellingsruimten die door het erbij trekken van het qe
hele foyerqebied kunnen dienen voor de inrichtinq van 
een doorlopende tentoonstellinq. 

De tentoonstellingszalen daarentegen beschikken over een 
eigen foyer die naar de Tierqartenzijde qeheel qeopend 
kan warden, terwijl door die vebindinq de erboven qele
qen kantine voor ontvangsten en openinqen geschikt is. 
Het tentoonstellinqsqedeelte bestaat uit zes zalen 
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(scheidinq is moqelijk) met licht van boven en drie 
ruimten met kunstlicht. De draaqstruktuur maakt het mo
qelijk qlazen wandelementen toe te passen die men in de 
bod em kan la ten verdwi j nen, da t wil zeqqen een openinq 
naar het qroen en het direkt betrekken van het 'Aktivi
titenhof' in het qeheel. Daardoor verkrijqen de tentoon
stellinqszalen een neutrale atmosfeer die noodzakelijk 
is om de werkinq van het tentoonqestelde niet onnodiq te 
storen. Deze overweqinq is ook maatqevend van aard bij 
het concipi~ren van twee nieuwe bruqverbindinqen. 

De demonstratiehallen zijn zodaniq qesitueerd dat ze qe
flankeerd worden door werkplaatsen, laboratoria en ate
liers, die zich direkt de hallen kunnen 1 inwerken 1

• 

Het woonqebouw voor twintiq fellows is verbonden met 
werken tekenateliers door middel van een loopbruq. 

De ontwikkelinq van de lenqte van het hoofdqebouw wordt 
voortqezet door de aanqrenzende huurateliers. Dit maakt 
het moqelijk dat in de direkte nabijheid woonruimte ter 
beschikkinq staat voor zelfstandiqe kunstenaars. 
Berlijn is een metropool. 

Schetsmatige aanzet: een van de eerste beelden 
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T o t B e s 1 u i t 

Het boek is bijna uit . Later herinnert u zich misschien 
nog dat hij iets met •ombouwen' gedaan had. 
Het we rd niet beperkt tot eenn enkel pro jekt. Het ' om
bouwen ' kwam op verschillende nivo's aan bod . Niet alleen 
in het denken over architektuur maar evenzozeer in de ge 
toonde ontwerpen. 
De totstandkoming van een afstudeerverslag in boekvorm is 
bij de Eindhovense Bouwkunde-afdeling bij mijn weten zeer 
ongebruikelijk gebleken. Ik hoop dat de lezer zich heeft 
laten boeien door de worstelingen met de vraag 'Wat is 
architektuur' gevolgd door het afstudeerwerk. 
Dit boekje ontstond in een relatief korte tijd (drie maan
den) en ik ben de auteurs van de bijdragen dan ook zeer 
erkentelijk voor hun inzet. Ik meen dat deze bundeling van 
inzicht uniek is en derhalve voor herhal ing vatbaar is. 
Echter dan op een ander moment en. met andere mensen. Een 
aantal van hen lieten reeds weten daaraan mee te willen 
werken ..... 
Tot slot wil 
hun 'support' 
gedrukt in uw 
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lag dit boek niet reeds op dit moment 
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