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Introductie
Mijn eigen houding ten opzichte van het historische in de stad is zo lang als ik me
kan herinneren een combinatie geweest van waardering en afkeer. De waardering is
enerzijds gewenning, ik ben opgegroeid in de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch, maar is voor een groot deel gebaseerd op het functioneren van het historische in deze stad. Oude gebouwen worden dag in dag uit gebruikt om in te wonen
en werken. De nieuwe stad leeft in een omhulsel van geschiedenis; de oude gebouwen blijven staan maar de invulling verandert. Een paar schoenen wordt gekocht in
een eeuwenoude kelder en er wordt gedanst onder één van de oudste gebouwen van
de stad. Het nieuwe invullen van de oude gebouwen zorgt voor contact met de geschiedenis dat niet overheersend is maar juist kort en hevig. De geschiedenis is overal
maar één enkel ogenblik komt ze los van haar achtergrond. Als de geschiedenis door
de nieuwe, dikke laag verf van de hedendaagse invulling komt ontstaat onverwacht
het inzicht dat het gebouw waar een winkel zich bevindt eeuwenoud is.
Hier tegenover staat de afkeer van het beklemmende historiserende van de stad.
Hoewel de hele begane grond van de binnenstad ingevuld is met hedendaagse winkels en bijbehorende gevels worden lege plekken in de stad ingevuld met namaakhistorische omhulsels. De historische achtergrond van de stad wordt ingevuld met
muzak. Het gebrek aan nieuwe vormen en contrasten zorgt ervoor dat de geschiedenis niet bevestigd wordt maar eerder onzichtbaar, een lichtgrijs vlak tegen een
witte achtergrond. De stad houdt op deze manier een historisch uiterlijk maar de
historische ervaring verdwijnt naar de achtergrond.
Deze historische ervaring is de basis van dit project. De korte, hevige historische
ervaring in een omgeving van nieuw en oud was me al opgevallen maar de aard van
deze ervaring was nog niet duidelijk. Frank Ankersmit beschrijft in de sublieme his[1] F.R. Ankersmit,
torische ervaring [1] deze ervaring als een gevoel van een samensmelten van heden
De sublieme historische
ervaring, Groningen 2007, 116 en verleden, veroorzaakt door een historisch object. Voor mij was de rol van het
nieuwe in deze ervaring van groot belang, wat bij Ankersmit niet echt aan bod komt.
Dit riep de vraag op wat de relatie tussen nieuw en oud is in de historische ervaring.
Is het mogelijk om een historische compositie te veranderen en de historische ervaring te behouden?
Boek 1 kijkt naar de historische ervaring zoals die door Ankersmit geformuleerd
is en probeert deze te koppelen aan architectuur. Drie methoden van omgang met
historische gebouwen worden bekeken en de rol van de historische ervaring erin
geëvalueerd. Op basis hiervan wordt een eigen methode geformuleerd die bestaande

structuren of relaties in het gebouw als uitgangspunt neemt en deze aanvult of veranderd.
De relaties die als basis dienen voor de nieuwe delen van het gebouw worden onderzocht in Boek 2. Een gebouw bestaat uit een groot aantal onderdelen die volgens
van te voren bedachte regels tot een compositie samengevoegd worden. Met de
teksten van Vitruvius, Alberti, van Doesburg en Eisenman als uitgangspunt ontstaat
een beeld van deze relaties die de compositie van een historisch gebouw vormen.
Nadat een analyse van een gebouw blootgelegd heeft wat de relaties zijn tussen de
verschillende onderdelen kunnen deze gewijzigd worden om een nieuwe functie toe
te laten. Voorbeelden van deze bewerkingen worden in Boek 3 besproken.
Het laatste, vierde Boek is een test van de in Boek 1 geformuleerde theorie van aanvulling en wijziging van een historisch gebouw. De huidige Stadsbibliotheek van ’sHertogenbosch wordt met een nieuw programma ingevuld volgens de methode uit
Boek 1. Eerst worden de relaties tussen de verschillende onderdelen of elementen
geanalyseerd op basis van de in Boek 2 gevonden thema’s. Hierna worden op deze
relaties de bewerkingen uit Boek 3 toegepast om tot een gebouw te komen dat een
nieuwe functie toelaat maar het onoverbrugbare verschil tussen heden en verleden
intact houdt om zo de geschiedenis de mogelijkheid te bieden om zich op een onbewaakt ogenblik te manifesteren.

Geert Das, 1 maart 2009
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Boek 1

Architectuur en de
sublieme historische
ervaring

Architectuur en de sublieme historische ervaring
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“De artefacten uit het verleden zijn als reizigers door de tijd, die op hun reis uiteindelijk ons hebben bereikt. En er is niets vreemds en geconstrueerds aan de bewering
dat ze de kentekens van hun oorsprong behielden, en ze hierdoor een historische
ervaring van het verleden kunnen teweegbrengen bij degenen die open staan voor
de betekenis van die kentekens.”
[2]
[2] F.R. Ankersmit, De sublieme
historische ervaring, Groningen
2007, 110

Historische ervaring
Frank Ankersmit introduceert in De sublieme historische ervaring het moment waarop een toeschouwer door een historisch object een ervaring van het verleden krijgt.
Een historisch object veroorzaakt bij de toeschouwer een reactie waardoor deze het
gevoel krijgt terug in de tijd te gaan: “Alle ruimtelijke en temporele demarcaties zijn
tijdelijk opgeheven; het is alsof het temporele traject tussen verleden en heden, in
plaats van ze te scheiden, hun ontmoetingsplek is geworden. De historische ervaring
verenigt verleden en heden in een korte maar extatische kus” [3]. Ankersmit demon- [3] F.R. Ankersmit, De sublieme
streert deze ervaring aan de hand van een aantal voorbeelden zoals schilderijen en historische ervaring, 116
gebruiksvoorwerpen maar laat architectuur buiten beschouwing.
Toch zou ook architectuur sterke, zoniet sublieme ervaringen van het verleden kunnen oproepen en laat Ankersmit een kans liggen door die niet te bespreken. De moeilijkheid is dat deze ervaring zich niet laat sturen of ontwerpen, ze is afhankelijk van
een persoon en een object en Ankersmit geeft geen methode waarmee deze ervaring
op te roepen zou zijn. Wel zijn er patronen te ontdekken in de door Ankersmit beschreven ervaring die een koppeling met architectuur mogelijk maken. Architectuur
biedt mogelijkheden die een schilderij bijvoorbeeld niet heeft; een gebouw kan men
binnen lopen en zo omringd worden door het historisch object, iets wat met tweedimensionale of kleine objecten niet kan. Door een gebouw te betreden wordt een
groot deel van de tegenwoordige tijd achtergelaten en vervangen door een omgeving
van historische objecten. Hiernaast is er nog de schaal van het historisch object; een
gebouw bestaat uit een groot aantal onderdelen die allemaal een historische ervaring
kunnen oproepen, er is sprake van een grote hoeveelheid historische objecten.
Historische gebouwen bieden een mogelijkheid die veel historische objecten niet
hebben; ze kunnen niet alleen bestudeerd maar ook gebruikt worden. Een schilderij
kan vaak niet mee naar huis genomen worden en een historisch werktuig is vaak te
breekbaar of kostbaar om dag in dag uit te gebruiken. Een gebouw kan dag en nacht
gebruikt en bewoond worden wat tot een intensief en informeel contact leidt met
historische objecten.
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2. verandering naar nieuwe functie die in vorm en materiaal aansluit op het bestaande

3. contrast waarbij de nadruk op
het eigentijdse ligt.

Naast de vele mogelijkheden tot een sublieme historische ervaring is er nog de informele kant. Ankersmit beschrijft in De sublieme historische ervaring het aura dat
grote kunstwerken met zich meedragen. Dit aura van historische belangrijkheid
vormt een barrière voor de historische ervaring: ”deze schilderijen zijn als het ware
omgeven door een ondoordringbare aura van interpretatie, die verhindert dat we
toegang krijgen tot deze schilderijen als emanaties van het verleden, dat ze voortbracht – hierdoor zijn deze kunstwerken minder geschikt om een historische ervaring te bewerkstelligen” [4].
[4] F.R. Ankersmit, De sublieme
historische ervaring, 122-123

Door een gebouw te behandelen als statisch ijkpunt van het verleden, als monument
of museum, kan een zelfde aura ontstaan. Het gebouw wordt dan benaderd vanuit
een analytische context, wat volgens Ankersmit de historische ervaring bemoeilijkt
[5]. Door informeel contact wordt dit aura opgeheven en wordt het monument een
gebruiksobject dat de historische ervaring toegankelijker maakt. De mogelijkheid tot
gebruik van het historisch object, het gebouw, wordt op deze manier een mogelijkheid tot historische ervaring.
Conservering, contrast en analogie
De traditionele manier om een gebouw in staat te laten zijn tot het geven van een
historische ervaring is complete conservering. Door niets te veranderen of door
het geheel terug te brengen naar de oorspronkelijke staat, wordt de ervaring van het
gebouw niet verminderd of aangetast. Het eerste probleem hiervan is de vraag naar
welke staat het gebouw wordt teruggebracht. Historische gebouwen zijn vaak door
de jaren heen aangepast en het is de vraag welke staat nu het meest in staat zal zijn
om het verleden weer te geven.

[5] F.R. Ankersmit, De sublieme
historische ervaring, 119 ev.
Ankersmit spreekt over de
decontextualisering die nodig
is voor de sublieme historische
ervaring: “Wanneer hij de ‘roep
van het verleden’ beantwoordt,
‘vergeet’ de historicus tijdelijk de
historiografische context waarin
hij gewoonlijk opereert. Heel
even is er alleen het verleden dat
zich aan hem openbaart(…)”
En: “Huizinga wijst nog op een
ander aspect waardoor de historische ervaring en contextualisering elkaar uitsluiten. Volgens
hem zal een historische ervaring
gewoonlijk worden teweeggebracht door betrekkelijk onbenullige objecten die het verleden
ons heeft nagelaten (…)”

Een tweede probleem van conservering of herstel naar een eerdere vorm is dat
dit vaak geen nieuwe functie toelaat: het gebouw wordt niet langer gebruikt om in
te wonen of werken maar wordt gepresenteerd als historisch object waardoor het
eerder genoemde aura ontstaat dat de historische ervaring zal bemoeilijken. Naast
deze methode van herstel is er een andere manier van restauratie en omgang met
historische gebouwen. Michelle Provoost beschrijft in Re-Arch [6] de opkomst van [6] M. Provoost, Re-arch :
contrast als omgangsmethode met historische gebouwen. Ze beschrijft hoe professi- nieuwe ontwerpen voor oude
onele monumentenorganisaties in 1931 oproepen tot een afleesbaar contrast tussen gebouwen, Rotterdam 1995
oud en nieuw als een manier om duidelijkheid te scheppen in restauraties. De toevoegingen vullen de gaten in het historische deel op maar zijn herkenbaar nieuw. De
ontbrekende delen van de oorspronkelijke compositie worden ingevuld met nieuwe
elementen die de maten en verhoudingen van de bestaande onderdelen volgen maar
in materiaal en decoratie afwijken.
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4 en 5. Analoge aanbouw van
het gemeentehuis van
Göteborg,
G. Asplund, 1934-7

De houding ten opzichte van het verleden verandert na de tweede wereldoorlog,
waarmee de nadruk komt te liggen op eigentijdsheid van de nieuwe gebouwdelen
en hiermee verliest de geschiedenis zijn initiërende rol. Het nieuw te bouwen deel
contrasteert met het historische maar komt er niet langer uit voort. Het wordt niet
ingezet om lege plekken van het historische deel in te vullen, het wordt naast het
oorspronkelijke gebouw geplaatst. Contrast benadrukt op deze manier het eigentijdse van de nieuwbouw en het historische karakter van het oude gedeelte. Maar door
de enkelvoudigheid en grote schaal van de ingreep (een oud gebouw met een nieuw
deel ernaast) wordt het historisch karakter alleen versterkt op grote schaal. Een hedendaagse toevoeging aan het historische gebouw zorgt ervoor dat een nieuwe functie mogelijk is en het historisch deel wordt zoveel mogelijk in tact gehouden. De
historische ervaring wordt verstekt door de nadruk die het nieuwe legt op het historisch karakter van het oude. De nieuwe compositie bestaat uit twee delen, nieuwe en
oud, meestal worden er geen of weinig toevoegingen aan het oude deel gedaan. Het
contrast is van buiten herkenbaar in het nieuwe en oude gedeelte van het gebouw.
Van verder contact tussen nieuw en oud is eigenlijk geen sprake.
Naast dit contrast op grote schaal beschrijft Provoost een analoge methode van omgang met het verleden: ”bij de houding van contrast ligt de nadruk op (…) de eigen
identiteit ten opzichte van het oude.(…) Bij die van analogie ontstaat het ontwerp
uit de oscillatie tussen het oude en het nieuwe, waarbij uit de interferentie tussen
beide iets nieuws ontstaat.” [7] Ook in deze methode vormt het bestaande het uitgangspunt voor de toevoegingen en ook deze toevoegingen zijn herkenbaar nieuw.
Het verschil met het eerder genoemde contrast zit in de rol die het bestaande heeft
in de toevoegingen. Ignasi de Solà Morales geeft in From contrast to analogy [8] een
aantal voorbeelden van deze methode. Zo behandelt hij de formele analogie van
Gunnar Asplund in de aanbouw van het gemeentehuis van Göteborg, waar karakteristieke delen van het oude met nieuwe vormen doorgezet worden in het nieuwe
deel. De nieuwe vormen zijn herkenbaar nieuw maar hebben niet het doel om met
het bestaande te contrasteren, ze volgen structuren uit het historisch deel. Het resultaat is volgens de Solà Morales meer dan contrast alleen, het nieuwe vormt ook een
echo van het bestaande [9]. Er ontstaat een combinatie van contrast en voortzetting.
Deze methode kijkt naar de kenmerkende vormen van het bestaande en neemt die
als basis voor de toevoegingen om zo een nieuwe compositie te vormen die nieuw
en oud niet naast elkaar presenteert maar met elkaar verbindt en samenvoegt. De
structuren van het gebouw, de relaties tussen de onderdelen, worden doorgetrokken
in nieuw te bouwen delen maar deze voortzettingen contrasteren in vorm, materiaal en decoratie met het bestaande. Het nieuwe en oude raken elkaar op meerdere
schaalniveaus en versterken elkaar wederzijds.
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[7] M. Provoost, Re-arch :
nieuwe ontwerpen voor oude
gebouwen, 11
[8] Ignasi de Solá Morales,
From contrast to analogy, Lotus
international 46: Interpretazione
del passato, Milaan 1985

[9] Ignasi de Solá Morales,
From contrast to analogy, Lotus
international 46: Interpretazione
del passato, 37
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6. onderdelen van de st. Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch

Samengestelde ervaring
Een gebouw bestaat uit meerdere onderdelen die allemaal hun rol hebben in het geheel. Ze zorgen bijvoorbeeld voor stevigheid, bescherming tegen het weer of dienen
om aan te geven wat de functie van het gebouw is. Deze verschillende onderdelen
hebben tevens een rol in de ervaring van het geheel; de ervaring van een architectonisch object is een samengestelde ervaring. Een individueel object als een zuil kan
een historische ervaring teweegbrengen, maar ook een aantal zuilen samengevoegd
tot een zuilengang. Alle onderdelen van een historisch gebouw kunnen op deze manier een ervaring veroorzaken, van klein tot groot, van element tot gebouwdeel [10]. [10] De inzichten in het verleHet samengestelde karakter van gebouwen zorgt er ook voor dat alle onderdelen
deel uitmaken van een groter geheel dat invloed heeft op de ervaring van het element. De betekenis of ervaring van het individuele onderdeel wordt mede bepaald
door de context, dus door de rol die het heeft in het gebouw, het grotere geheel waar
het deel van uitmaakt. Om inzicht te krijgen in de ervaring van een architectonische
compositie moet niet alleen gekeken worden naar de individuele onderdelen maar
ook naar het grotere geheel waarin deze zich bevinden. De ervaring van het deel
wordt mede bepaald door de rol in het geheel en anderzijds wordt de ervaring van
het geheel bepaald door de delen.
Deze relaties tussen de verschillende delen worden gebruikt in de omgang met historische gebouwen. In de restauratiemethode van aanvulling met contrast worden deze
relaties tussen de delen aangevuld met nieuwe elementen. In de analoge methode
zoals Asplund die gebruikt worden ze gevolgd tot buiten de bestaande compositie om een nieuw deel te vormen. De relaties hebben een eigen logica die gevolgd
wordt, een logica die verschillende elementen met een zelfde functie samenvat in één
ordening. Het ritme bijvoorbeeld van een groep ramen wordt in het nieuwe deel met
nieuwe vormen voortgezet.
Thematische ordening
De onderdelen van een gebouw zijn geordend naar van te voren bedachte thematische ordeningsregels die de relatie tussen de elementen bepalen. Deze onderdelen
maken bijvoorbeeld deel uit van een decoratief of constructief schema. De verschillende thema’s hebben binnen een gebouw vaak verschillende ordeningsregels.
Constructieve elementen worden bijvoorbeeld vaak geplaatst in ritmes terwijl decoratieve elementen vaak binnen een bekende configuratie zoals die van de klassieke
orden worden geplaatst.
De ontwerper kiest de ordeningsregels die hij voor elk thema gebruikt om de elementen te plaatsen. Van tevoren bepaalt de ontwerper bijvoorbeeld dat de ramen op

den die de historische stad mij
bieden zijn historische ervaringen te noemen, maar het dichtst
dat ik zelf bij een sublieme
historische ervaring ben geweest
was toen ik ’s avonds laat de
straat van mijn ouders binnen
fietste en de straatverlichting
uit was. Deze straat bestaat uit
een rij huizen uit de jaren dertig
die als geheel een compositie
vormen tegenover een rijtje
oude officierswoningen. Het
was donker en koud en het
vervreemdende element van de
ontbrekende straatverlichting
zorgde ervoor dat ik me in de
jaren ’50 waande. Een vreemde
maar indrukwekkende ervaring.
In dit geval zorgde niet een
enkel element of gebouw maar
een complete straat voor de
historische ervaring.
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7. de st. Janskathedraal in
‘s -Hertogenbosch met steigers
voor renovatie

de benedenverdieping uit vier delen bestaan en die op de hogere verdiepingen uit
drie of dat het geheel gedecoreerd moet worden met kleuren die de verhoudingen
van de muren accentueren volgens een vast schema. Door naar het ordeningsthema
te kijken van de verschillende elementen kan een overzicht gemaakt worden van de
elementen binnen één thema en kan gezocht gaan worden naar de relatie tussen deze
elementen. De analyse van deze relaties tussen de verschillende onderdelen van een
architectonische compositie geeft dan inzicht in de gehanteerde regels van het gebouw. Na deze analyse is dan bekend wat de functie van de verschillende elementen
is en in wat voor relatie zij staan tot andere elementen.
Het zou eenvoudig zijn als van elk gebouw bewaard was gebleven welke ordeningen
de architect toepaste om tot het ontwerp te komen, de ordeningsregels zouden dan
immers terug te lezen zijn. Helaas is niet van elk, al dan niet historisch, gebouw de
methode van de architect bewaard gebleven, maar er zijn door de geschiedenis wel
boeken te vinden die voorschrijven hoe, volgens de auteur, gebouwen samengesteld moeten worden. Deze ordeningsregels voor architectonische compositie zijn
terug te vinden in de architectuurtheorie, meestal samengevoegd tot handboeken of
traktaten [11]. Deze architectuurtraktaten geven een indicatie van de elementen en
ordeningen die een willekeurig historisch object kan bevatten. Door het onderzoeken van verschillende traktaten uit verschillende momenten in de geschiedenis kan
een beeld gevormd worden van de ordeningsthema’s die door de geschiedenis heen
gebruikt zijn.
In de teksten van Vitruvius, Alberti, van Doesburg en Eisenman is een aantal terugkerende thema’s te vinden, die zo een indicatie geven van de thema’s die in een
te analyseren gebouw aanwezig kunnen zijn [12]. Functie, decoratie, constructie,
typologie en harmonie [13] komen in al deze traktaten voor en kunnen als basis
dienen voor de analyse van de relaties tussen de verschillende elementen. Een inventarisatie van de onderdelen van het gebouw op basis van deze thema’s geeft aan
welke elementen met elkaar verbonden zijn. Naast de thema’s uit de traktaten kan
ook gezocht worden naar de mogelijke ordeningsregels die de verschillende auteurs
voorschrijven om elementen te plaatsen. Deze ordeningsregels kunnen helpen bij
het zoeken naar de ordeningsregels in een gebouw. Ritme, een typologische grondvorm, vastgelegde decoratieve schema’s en getalsverhoudingen tussen de elementen
worden al door Vitruvius geïntroduceerd en geven een idee van mogelijke regels.
Als de thema’s uit de traktaten bekend zijn en er voorbeelden verzameld zijn van de
ordeningsregels kan een gebouw hiermee geanalyseerd worden.
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[11] De behandelde teksten zijn
niet allemaal traktaten of handboeken in strikte zin, maar ze
volgen als geheel wel een lijn in
de geschiedenis. Het is mogelijk
om andere traktaten of teksten
te gebruiken, maar de hier
behandelde geven mijns inziens
een beeld van de evolutie in
thema’s en ordeningen.
[12] Het zoeken naar thema’s
en ordeningen in de traktaten
wordt beschreven in boek 2
[13] Harmonie is een belangrijk begrip in de verschillende
traktaten en heeft in elk traktaat
een andere betekenis. Harmonie
als thema (waarvoor ieder traktaat eigen regels voorschrijft)
laat zich ongeveer beschrijven
als de relatie tussen deel en
geheel door alle schalen van het
gebouw.
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[14] Ignasi de Solá Morales,
From contrast to analogy, Lotus
international 46: Interpretazione
del passato, 39

Manipulaties
De Solá Morales stelt in From contrast to analogy [14] dat contrast met een historisch object een interpretatie van dat object in zich draagt. Contrast staat niet op
zichzelf. Restauratie met herkenbaar nieuwe delen vult gaten in het bestaande in
met nieuwe vormen die de ordening van het historisch deel volgen. Contrast op
grote schaal stelt zich naast het bestaande neemt het bestaande als basis om van af
te wijken. De analoge benadering neemt de interpretatie van het bestaande als basis
voor zijn toevoegingen die in vorm refereren aan het bestaande. In plaats van oud en
nieuw naast elkaar te plaatsen biedt de analoge methode ook de mogelijkheid om de
gehele compositie als basis te nemen. De relaties tussen de onderdelen hoeven niet
altijd gevolgd te worden in een nieuw deel naast het oude, ze kunnen ook gevolgd
worden in interne aanpassingen.
Door alle relaties in de bestaande compositie als uitgangspunt te nemen kunnen
nieuwe vormen geïntroduceerd worden die niet naast het bestaande komen in een
nieuw deel of gaten ervan opvullen. Deze nieuwe vormen kunnen overal in de compositie ingebracht worden om het gebouw aan te passen aan een nieuwe functie of
bepaalde kenmerken te versterken. Door contrast te combineren met een interne
analoge benadering van de hele compositie worden de veranderingen en toevoegingen interpretaties van de bestaande relaties en door contrast versterkt.

[15] In Boek 3 wordt de
manipulaties van gevonden
relaties besproken
[16] Boek 4 vormt een verslag
van een ontwerp op basis van
deze tekst waarin de thema’s uit
Boek 2 en manipulaties
uit Boek 3 gebruikt worden

Aanpassingen zijn vaak noodzakelijk om het gebouw toegankelijk te maken en om
wonen of werken toe te laten. De aanpassingen hebben dan een functioneel karakter zoals het veranderen van de routing of het toevoegen of weghalen van ramen.
Naast deze aanpassingen is er de mogelijkheid tot het versterken van de historische
compositie door nieuwe elementen in te brengen of elementen weg te halen. Door
de analoge benadering aan te vullen met een aantal bewerkingen die verder gaan dan
alleen het volgen van bestaande relaties kan de hele compositie aangepast en versterkt worden [15]. Een reeks ramen in een ritme kan bijvoorbeeld gevolgd worden
in het toevoegen van nieuwe ramen met hetzelfde ritme. Een nieuwe kolomritme
kan interfereren met een bestaand ritme. Een bestaande typologie kan gevolgd of
verbroken worden met nieuwe elementen. Het contrast dat nu vaak op grote schaal
ingezet wordt kan op deze manier in de hele compositie doordringen en zo zowel
het gebouw functioneel maken als het historisch karakter versterken. Door manipulatie wordt het historische geschikt voor gebruik en door de bestaande relaties als
uitgangspunt te nemen worden deze relaties versterkt [16].

Ankersmit bespreekt aan het eind van zijn boek de verhouding tussen nostalgie [17]
en de historische ervaring. Hij bespreekt Svetlana Boyms onderscheid tussen restauratieve en reflectieve nostalgie: “(…) de restauratieve nostalgie laat de afstand tussen
heden en verleden geheel verdwijnen en beoogt een soort ‘re-enactment of the past’,
terwijl de reflectieve nostalgie de afstand juist intact laat. Beter nog, ze zoekt juist
haar basis in deze afstand (…) Anders dan de restauratieve nostalgie respecteert de
reflectieve nostalgie niet alleen de afstand tussen heden en verleden, deze is zelfs
het eigenlijke object van de nostalgie ” [18]. Deze afstand tussen heden en verleden
is belangrijk voor de omgang met historische gebouwen en is schijnbaar alleen op
te heffen door een hedendaagse simulatie van het verleden waarin historische gebouwen teruggebracht worden tot memorabilia. Hier tegenover staat een reflectief
nostalgische omgang met het verleden waarin de afstand tussen heden en verleden
bevestigd wordt en onderdeel van de ervaring wordt. De combinatie van nieuw en
oud, gecombineerd met het dagelijkse informele contact met de historische delen
van een gebouw biedt een ervaring waar het hedendaagse en historische samenkomen. Het verleden gevat in het hedendaagse biedt zo de mogelijkheid tot een historische ervaring, misschien zelfs wel een sublieme.

[17] Ankersmit onderkent de
negatieve klank van nostalgie,
maar oordeelt positiever over
de reflectieve nostalgie die
volgens hem in de buurt van de
historische ervaring komt: “wat
de nostalgie en de historische
ervaring gemeen hebben is
de directe ervaring van het
verleden (…).”
[18] F.R. Ankersmit, De sublieme historische ervaring, 110
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Boek 2

Traktaten en
ordeningsthema’s

Traktaten en ordeningsthema’s
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Aangezien ik constateerde dat u op grote schaal hebt gebouwd en nog bouwt, en dat
u ook in de toekomst zorg zult dragen voor openbare en particuliere bouwwerken,
die bij komende generaties de herinnering levend moeten houden aan de grootte
van uw daden, heb ik vastomlijnde voorschriften opgesteld. Zo kunt u, door die als
maatstaf te nemen, zowel van reeds uitgevoerde als toekomstige werken voor uzelf
de kwaliteit beoordelen. [19]
[19] Vitruvius, Handboek bouOm te kunnen zoeken naar de relaties tussen de verschillende onderdelen van een
architectonische compositie is het verstandig om te kijken naar de regels die vroegere architecten geformuleerd hebben. In de verschillende architectuurtraktaten is
door de eeuwen heen een groot aantal voorschriften verzameld die terug te vinden
zijn in een te analyseren object. In dit boek wordt een viertal van deze boeken bestudeerd om uit te vinden wat de thema’s zijn en of deze constant zijn. Ook de
regels die gebruikt worden om de verschillende elementen samen te voegen worden
bekeken omdat deze een indicatie geven van de relaties tussen de onderdelen in een
te analyseren compositie. De geanalyseerde teksten komen uit verschillende tijden
om zo te kijken in hoeverre ze van elkaar verschillen of juist overeenkomen. Het
oudste overgeleverde traktaat is Vitruvius’ (± 85-20 v. Chr.) De architectura libri
decem (±25 v.Chr.), tien boeken over de architectuur. Veel van de door hem geïntroduceerde thema’s en ordeningen zien we terug in latere traktaten.

Vitruvius (±80 v. Chr. - ±15 v. Chr.)
Firmitas, utilitas en venustas
Vitruvius stelt dat alle gebouwen stevigheid, doelmatigheid en schoonheid (firmitas,
utilitas, venustas) moeten hebben. De eerste van deze drie, stevigheid, gaat voor
Vitruvius samen met een juiste methode van bouwen in combinatie met de juiste
materialen. Doelmatigheid is voor Vitruvius grotendeels gevangen in de vaste typologieën die hij voorschrijft; deze bepalen de vorm van een gebouw dat bij een
bepaalde functie hoort, functie [20] is gekoppeld aan een vast type. Dit type kan
worden vergroot, verkleind of aangepast worden aan lokale omstandigheden om
de functionaliteit te waarborgen. De laatste, schoonheid, is een combinatie van het
juiste type, de correcte decoratie en harmonische ordening [21] van de onderdelen.
De drie eisen die Vitruvius stelt aan een gebouw laten zich om vergelijking met andere traktaten mogelijk te maken omschrijven tot vijf thema’s;
constructie, typologie, functie, decoratie en harmonie.
Deze thema’s overlappen elkaar enigszins maar de geanalyseerde traktaten maken
min of meer gebruik van deze thema’s in de ordening van elementen.

wkunde, vert. door T. Peters.
Amsterdam 1997, 28

[20] De rol van het gebruik op
de ordening van de onderdelen
bestaat onder andere uit routing,
de maten van de ruimte, de
relatie tussen ruimten onderling
en klimatologische invloeden
[21] Harmonie is een belangrijk begrip in de verschillende
traktaten en heeft in elk traktaat
een andere betekenis. Harmonie
als thema (waarvoor ieder traktaat eigen regels voorschrijft)
laat zich ongeveer beschrijven
als de relatie tussen deel en
geheel door alle schalen van het
gebouw. Ordinatio, symmetria,
dispositio en eurythmia zijn
de regels die volgens Vitruvius
gevolgd moeten worden om tot
harmonie te komen.
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8. tempelvormen volgens
Vitruvius waarbij de eustylos de
ideale tussenruimte tussen de
kolommen heeft

Constructie vormt een belangrijk onderdeel van Vitruvius’ traktaat, hij gaat uitvoerig
in op de verschillende constructiemethoden en materialen. Toch speelt constructie
amper een rol in het ontwerp van de vormen van het gebouw. Constructie is wel een
thema maar er zijn geen constructieve ordeningsregels voor de onderdelen van een
gebouw. De tussenruimte tussen de kolommen bijvoorbeeld wordt bepaald op basis
van functie, de doorgang voor de gebruikers, en is gerelateerd aan de getalsmatige
verhoudingen die voorgeschreven zijn voor het type. Vitruvius maakt geen onderscheid tussen dragende en niet-dragende elementen. In die zin is er geen aparte laag
voor constructie in het ontwerp, in de ordening van elementen, aanwezig. Constructieve wijsheid dient om het ontwerp te realiseren maar heeft er geen directe rol in.
Het is wel zo dat de maatstelsels die Vitruvius gebruikt impliciet een constructieve
logica volgen omdat de onderdelen bijvoorbeeld groter worden als het gebouw groter wordt. Er is geen onderscheid tussen de constructieve en andere delen zoals dat
in andere traktaten wel te vinden is. Constructieve logica is wel belangrijk in de decoratie die volgens Vitruvius zijn basis in de werkelijkheid moet vinden. [22]
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[22] Vitruvius, Handboek bouwkunde, 205 e..v.
“Want hoe kan een rietstengel in
werkelijkheid een dak ondersteunen (…), of een kandelaber
gevelornamenten? (…) Men
mag immers geen schilderingen
mooi noemen die niet op de
werkelijkheid lijken (…).”

Proportio en decor
Vitruvius introduceert in het eerste boek zijn zes grondbeginselen van de bouwkunde [23]. Hier introduceert hij ordinatio (ordening) en symmetria (evenwichtige [23] Vitruvius, Handboek bouverhoudingen), dispositio (schikking) en eurythmia (compositie van de delen), decor wkunde, 35
(decorum of welvoeglijkheid) en distributio (economie). De eerste twee, ordinatio
en symmetria, gaan uit van een vast maatstelsel en kunnen kwantitatief beoordeeld
worden. Dispositio en eurythmia zijn meer kwalitatieve begrippen; ze handelen over
de kwaliteit van een gebouw als aan de kwantitatieve eisen is voldaan. Decor is een
belangrijk begrip voor Vitruvius, hierin zitten alle aanpassingen verwerkt die gedaan
moeten worden om van een type tot een gebouw te komen. Het laatste begrip,
distributio, geeft aan dat een gebouw niet onnodig veel moet kosten, iets dat ook
onderdeel uitmaakt van decor.
Twee belangrijke uitgangspunten uit de zes grondbeginselen voor Vitruvius zijn proportio en decor. Het eerste stelt dat het ontwerp ontstaat op basis van een type en
maatstelsel, het tweede regelt de aanpassingen aan de omgeving en status van de eigenaar. Later, in boek III geeft Vitruvius inzicht in het maatstelsel dat gebruikt moet
worden en dat de fundering vormt van de eerste vier grondbeginselen [24]. Met pro- [24] Vitruvius, Handboek bouportio wordt een maatsysteem bedoeld waarin één maat, de moduul, de basis vormt wkunde, 86
die door middel van een aantal vaste verhoudingen alle maten in de rest van het
gebouw regeert. In een tempel bijvoorbeeld is de kolombreedte de moduul die de
hoogte van de kolommen bepaalt en hoever de kolommen uit elkaar komen te staan.
De verhoudingen waarmee de moduul omgezet wordt naar een andere maat zijn ge-
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9. Ionische orde zoals
beschreven door Vitruvius

baseerd op de verhoudingen van het menselijk lichaam die volgens Vitruvius terug te
brengen zijn naar een aantal hele getallen. De lengte van het gezicht is bijvoorbeeld
één tiende van de lichaamslengte, de afstand van de neus tot wenkbrauwen is even
lang als de afstand van kin tot neus. Dit stelsel van moduul en verhoudingen van
hele getallen ligt aan de basis van ordinatio en symmetria die aan dit stelsel te toetsen
zijn. Deze getalsverhoudingen vormen de belangrijkste ordeningsregels voor de elementen van de voorgeschreven typologie. Elementen maken deel uit van herkenbare
typen die hun grootte en plaatsing bepaalt op basis van getalsverhoudingen.
De typologie van Vitruvius bestaat uit een aantal vaste ontwerpen die aan specifieke
functies zoals tempels en woonhuizen gekoppeld zijn. Deze ontwerpen zijn volgens
de regels van proportio samengesteld en zijn te herleiden naar één enkele moduulmaat. Vitruvius’ typen zijn geen vrij in te vullen basisideeën maar vastgelegde vormen waarbij elk onderdeel wordt beschreven door de vooraf gekozen moduulmaat.
Door deze moduul te veranderen kan het gebouw iets groter of kleiner worden maar
als door deze manipulatie bijvoorbeeld ruimten te klein worden gaat het type over
op een nieuw stelsel van verhoudingen dat door Vitruvius ook aangedragen wordt.
De typologie van Vitruvius kent ook een functionele component doordat elke functie aan een specifiek type gekoppeld is. Alle kamers van het type hebben een vooraf
vastgestelde functie en met de keuze van een moduul om de schaal van het type
vast te stellen moet rekening gehouden worden met de vrije doorgang en de functie
van de ruimten. De typologische ordening omvat alle onderdelen van het gebouw,
elk onderdeel heeft een vaste plaats ten opzichte van de andere. Net als constructie
zit ook functie verwerkt in de typologie; het geheel wordt in eerste plaats geordend
volgens de typologie die de indeling van ruimten al in zich draagt. Functie is net als
constructie een belangrijk thema maar heeft geen directe invloed op het ontwerp en
het ordenen van de onderdelen. Het maakt onderdeel uit van de typologie.
De typologie van Vitruvius wordt geregeerd door proportio en laat alleen variatie toe
in de moduul, niet in de verhoudingen die het gebouw beschrijven. De aankleding
van het gebouw en de afwijkingen van de typologie worden geregeld door decor. In
het eerste boek [25] koppelt hij de decoratie van een gebouw aan de status ervan. Hij [25] Vitruvius, Handboek boulegt bijvoorbeeld uit hoe een tempel voor een mannelijke god volgens de Dorische wkunde, 36
orde, en voor een vrouwelijke god volgens de Korinthische orde gedecoreerd moet
worden. Decor regelt de decoratie op basis van de status van het gebouw of de eigenaar, maar ook de materialisering moet passen bij de status. Dure materialen moeten
bijvoorbeeld alleen gebruikt worden als de eigenaar ze kan betalen. De ordening van
decoratieve elementen is door decor verbonden aan de status van het gebouw of
eigenaar en bestaat uit een aantal vaste schema’s, de klassieke orden. Deze schema’s
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10. Dorische orde zoals
beschreven door Vitruvius

worden niet door elkaar gebruikt en vormen de basis van de volledige decoratie van
het gebouw.
Welvoeglijkheid naar traditie en geschiedenis door middel van aankleding spelen
een grote rol in decor, maar het omvat ook andere aanpassingen aan bijvoorbeeld
de natuur of het klimaat. De oriëntatie van het gebouw en ruimten erin wordt ook
geregeerd door decor, de zon en de wind spelen een grote rol in de plaatsing van de
kamers, net als de net als de vorm van het perceel waarop gebouwd wordt. Het gebouw gaat uit van een bepaalde typologie die al veel functionele en klimatologische
instructies bevat, maar deze typen moeten zich onder invloed van decor aanpassen
aan lokale invloeden. Verder in het traktaat laat Vitruvius zien dat aanpassingen in
het type, met name in de plattegrond, ook op basis van de sociale rang van de eigenaar onder decor vallen. Voor hooggeplaatste personen wordt de scheiding tussen
openbaar en privé belangrijker waardoor, binnen de typologie, de openbare ruimten
groter worden. Hier is weer, net als bij de aankleding, de status van de eigenaar door
decor gekoppeld aan de aanpassingen in de typologie of proporties.
Decor is meer dan materialisering en decoratie; het regelt aanpassingen aan het stelsel van proportio en typologie. Een ontwerp begint met een type en de schaal daarvan, vervolgens wordt het ontwerp aangepast zodat het past bij het klimaat, het
terrein en de status van de
eigenaar. Decor heeft naast decoratieve ook een functionele invloed en kan in de
ontwerpen gelezen worden als de aanpassingen aan de vaste typen.
Ordeningsthema’s en regels
Het traktaat van Vitruvius is erg uitgebreid, de belangrijkste thema’s als afgeleide van
stevigheid, doelmatigheid en schoonheid zijn constructie: typologie, functie, decoratie en harmonie. Deze vijf thema’s vormen tevens de basis van de analyse van de
volgende traktaten.
De belangrijkste regels die hij formuleert vallen binnen de thema’s typologie, harmonie en decoratie. Constructieve ordening van de onderdelen maakt deel uit van de
typologie, net als de invloed van de functie (met uitzondering van de aanpassingen
door decor). De typologie van Vitruvius bevat een beperkt aantal typen die, op basis
van zijn ideeën over harmonie, eigenlijk het grootste deel van de ordening van elementen omvatten. De ordening van decoratieve delen gaat volgens de vaste schema’s
van de klassieke orden en is gekoppeld aan de status van het gebouw.
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11. plattegrond en
aanzicht van een forum,
de plattegrond is een rechthoek
op basis van twee vierkanten.

Leon Battista Alberti (1404 – 1472)
Lineamenta en concinnitas
Het tweede traktaat in deze zoektocht naar ordeningsthema’s en regels is van Leon
Battista Alberti. In het eerste van de tien boeken van Alberti’s De re aedificatoria
(1443-1452) [26] introduceert hij lineamenta als ontwerpprincipe [27]. Lineamenta,
of de lijnen van een gebouw, komt voor de materialisering en constructie ervan en
heeft betrekking op het aantal, de plaats en de proporties van de verschillende onderdelen van het ontwerp. Het begrip concinnitas [28], dat Alberti later introduceert
koppelt de schoonheid van het gebouw aan de juiste lineamenta. Concinnitas is de
perfecte harmonie zoals die volgens Alberti ook in de natuur te vinden is; als aantal,
vorm en positie van de onderdelen goed zijn ontstaat er iets dat meer is dan de som
der delen. Decoratie van een gebouw geeft een extra glans, maar juiste lineamenta
leiden tot concinnitas. De nadruk ligt bij Alberti, zoals ook bij Vitruvius, op verhoudingen in hele getallen maar het gebruik van één enkele moduul is verdwenen, als
uitgangspunt kan elk ander element dienen.
De verhoudingen die Alberti gebruikt zijn ontleend aan de muzikale harmonie en
bestaan uit hele getallen van één tot en met tien. Net als bij Vitruvius vormen deze
getalsverhoudingen de basis van de harmonische relaties maar het verschil is dat
bij Alberti de band met correcte typologie wegvalt. Voor Vitruvius ligt harmonie
in de verhoudingen van een vast type, goed bouwen is het gebruiken van het juiste
type dat de goede verhoudingen in zich heeft. Bij Alberti ligt de nadruk ook op
deze verhoudingen maar ze zijn niet langer gekoppeld aan vaste typen. De rol die
verhoudingen tussen de onderdelen speelt in het ontwerp is hierdoor groter dan bij
Vitruvius waar ze al in de typologie opgenomen zijn. In Alberti’s lineamenta moeten
alle verhoudingen tussen de elementen ontworpen worden. Alle onderdelen van het
gebouw zijn onderhevig aan dit stelsel van verhoudingen gecombineerd met een
sterk symmetrisch karakter.
Alberti beschrijft net als Vitruvius een aantal typen, maar deze zijn zoals gezegd minder strikt dan die van Vitruvius. In plaats van een volledig stelsel van voorgeschreven
proporties geeft hij meer algemene voorschriften over de plaatsing van de verschillende onderdelen, meestal op basis van functionele of klimatologische invloeden.
De plattegrond heeft voor Alberti een veelhoek of cirkel als uitgangspunt, met een
algemene indeling van de ruimten zonder dat deze onwrikbaar vast ligt. Hij geeft een
aantal uitgewerkte voorbeelden van gebouwdelen op een manier die lijkt op de wijze
waarop Vitruvius het hele gebouw beschrijft. Deze dienen ter illustratie en zijn geen
eis om tot een goed gebouw te komen.
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[26] Alberti, On the art of
building in ten books, vert. door
J. Rykwert e.a.. Cambride 1991
[27] Alberti, On the art of
building in ten books, 7
[28] Alberti, On the art of
building in ten books, 302 e.v.
“(…) the three principal components of that whole theory into
which we inquire are number,
what we might call outline, and
position. But arising from the
composition and connection of
these three is a further quality
in which beauty shines full face:
our term for this is concinnitas
(…)”.
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12. gevel van een theater met
Dorische, Ionische en Korinthische zuilen. De kolommen
worden smaller als ze minder
dragen.

Alberti beschrijft ook de onderdelen van een bouwwerk; omgeving, kavel, onderverdeling [29], muur, dak en openingen. Voor elk van de onderdelen gelden naast de
voorgeschreven verhoudingen ook functionele eisen. Omdat typologie een minder
grote rol speelt is de invloed van de functie groter; ruimten worden geordend op basis van hun functie en niet omdat een type dat voorschrijft. Alberti legt veel nadruk
op het functionele ordenen van ruimten en elementen; vrije doorgang is belangrijk,
net als de nabijheid van gerelateerde kamers. Ook klimatologische invloeden als de
zon en wind maken deel uit van zijn functionele ordening. De routing van het gebouw dient om deze ordening van ruimten te ondersteunen. De invloed van de sociale positie van de opdrachtgever is ook terug te vinden in de plaatsing van ruimten
of onderverdeling in private gebouwen. De scheiding van privé en openbaar is een
belangrijk thema voor Alberti.
Decoratie of ornament maakt bij Vitruvius deel uit van decor en vormt één geheel
met andere aanpassingen aan de strikte typologie, bij Alberti vormt het een aparte
laag met als doel een extra glans te geven aan het gebouw [30]. De klassieke ordes
zijn nog steeds belangrijk als decoratief schema, maar de toepassing is niet meer
strikt gebonden aan de status van de eigenaar of het gebouw. Alberti gebruikt de
ordes door elkaar en gebruikt ook de samengestelde Italische orde. Vitruvius maakt
geen onderscheid tussen constructieve en niet-constructieve onderdelen, Alberti
doet dit wel maar schaart de zuil onder de decoratieve elementen [31]. De zuil als
decoratief element is te verklaren uit het feit dat in Alberti’s gebouwen de muur het
belangrijkste dragende middel is en dat de zuilen vaak dienen ter versteviging van
de muur. Dit sluit ook aan bij de constructieve logica van de decoratie zoals dat ook
bij Vitruvius te zien is; ook hier wordt decoratie gevat in ordes maar houdt ze tevens vast aan een constructieve logica. In boek VI behandeld Alberti het ornament,
en gaat daar in op de zes elementen van de bouwkunde op een manier die lijkt op
Vitruvius’ decor; het verfraaien van de omgeving en kavel gebeurt door functionele
aanpassingen. Ornament is niet alleen het aan brengen van versiering, het omvat ook
functionele aanpassingen. Dit is tevens te zien in de onderverdeling van het gebouw.
Het belangrijkste ornament voor Alberti is dat het object vrij is van onregelmatigheden. De verschillende onderdelen van het gebouw moeten in harmonie met elkaar
zijn en op elkaar aansluiten in doorgang en functie en net als bij Vitruvius zien we
ook een oproep tot spaarzaamheid en economisch materiaalgebruik. De ordening
van de decoratieve elementen gebeurt weer op basis van vaste schema’s, vaste orden
maar is niet meer strikt gebonden aan de status van het gebouw. Verschillende orden
worden lokaal toegepast en staan zo naast anderen. Decoratie houdt de constructieve logica die door Vitruvius geïntroduceerd wordt
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[29] Alberti, On the art of
building in ten books, 8
Onderverdeling is hier gebruikt
als vertaling voor het Engelse
compartition

[30] Alberti, On the art of
building in ten books, 156
“Beauty is that reasoned
harmony of all parts within a
body, so that nothing may be
added taken away, or altered, but
for the worse. (…) ornament
may be defined as a form of
auxiliary light and complement
to beauty.”
[31] Alberti, On the art of
building in ten books, 183
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[32] Alberti, On the art of
building in ten books, 71 e.v.

Zoals gezegd introduceert Alberti een ordeningslaag voor constructieve elementen.
In boek III introduceert hij os et complementum (botten en invulling) waarmee
hij onderscheid maakt tussen de constructieve onderdelen en de invulling van de
ruimte ertussen [32]. De natuurlijke term botten werkt door in de regels die ervoor
gelden, de botten moeten net als in de natuur altijd een even aantal hebben. De materialisering van de constructieve onderdelen is anders dan die van de invulling. De
hoeken die voor de stabiliteit zorgen en de kolommen die het dak dragen moeten
van harde steen gemaakt worden, de invulling ertussen kan van alle soorten steen
zijn. De afstand tussen de kolommen wordt allereerst bepaald door de balken die
erop liggen en niet zozeer, zoals bij Vitruvius, door een systeem van moduul en verhouding. Alberti introduceert constructie apart van de andere thema’s en geeft ook
eigen regels voor het ordenen van constructieve onderdelen. De grootte en afstand
tussen kolommen wordt beredeneerd vanuit constructie, net als de materialisering
ervan. Constructieve elementen als kolommen en de versterkingen van muren worden vaak geordend in ritmes met vaste tussenruimte, de kolommen worden smaller
als ze minder dragen.
Vitruvius ordende de elementen van een bouwkundige compositie naar typologie,
moduul en verhouding en aanpassing aan decor. Alberti volgt Vitruvius gedeeltelijk,
voegt een nieuw thema toe en verandert de invulling van een aantal thema’s. Er is
nog steeds sprake van typologie als uitgangspunt en ook de getalsmatige verhoudingen zijn, weliswaar ietwat gewijzigd, nog aanwezig. Alberti gebruikt ook de aanpassingen van het uitgangstype op basis van functie, klimaat en status om tot een functioneel geheel te komen. Decoratie of ornament heeft bij Alberti een eigen status, ze
is niet langer gekoppeld aan de status van het gebouw. Decoratie krijgt ook een meer
lokaal karakter, er is niet langer één enkel decoratief schema maar door het gebouw
heen worden meerdere naast elkaar gebruikt. De constructieve elementen krijgen
een apart ordeningsmechanisme, waar het in Vitruvius’ traktaat onderdeel uitmaakt
van een groter geheel en niet apart behandeld wordt. In de nadruk op verhoudingen
en symmetrie in de regels die gebruikt worden om de thema’s vorm te geven wordt
de lijn van Vitruvius gevolgd.

Theo van Doesburg (1883 – 1931)
Elementair en anti-kubisch
Het traktaat van Alberti laat een evolutie van ideeën zien, de ordeningsprincipes
van Vitruvius veranderen van karakter en er worden nieuwe aan toegevoegd maar
het geheel ligt min of meer in lijn met het voorgaande. Het traktaat van Theo van
Doesburg (een pseudoniem van Christian Emil Marie Küpper) stelt een breuk met
de voorgangers voor, alle conventies moesten verbroken worden. In De nieuwe architectuur (1923) [33] geeft hij in zestien korte punten aan op welke regels de nieuwe
architectuur voor hem gebaseerd is. De regels van van Doesburg zijn minder concreet geformuleerd, er worden geen getalsverhoudingen of uitgewerkte voorbeelden
gegeven. Van Doesburg gebruikt een aantal maal ordeningen uit het verleden om
zijn eigen regels te formuleren.
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[33] T. van Doesburg, Naar een
beeldende architectuur,
Nijmegen 1983,
overgenomen uit
Bouwkundig Weekblad, nr. 20,
17 mei 1924, pp. 200-204

Een van de belangrijke nieuwe aspecten is het verwerpen van een vooropgestelde
typologie; hiermee breekt hij met de door Vitruvius ingeslagen weg van nadruk op
typologie die gedeeltelijk ook door Alberti is gevolgd. Het anti-kubische karakter
komt naar voren in de beschrijving van de plaatsing van de ruimten die vanuit het
middelpunt naar buiten georiënteerd zijn. De ruimten worden geordend in alle richtingen. Er is in van Doesburgs composities geen voor- of achterkant meer, de architectonische compositie is alzijdig. Hiernaast stelt van Doesburg dat de plattegrond
door de beweging naar buiten een open karakter krijgt waardoor de scheiding tussen binnen en buiten te niet wordt gedaan. De typen van Vitruvius vormen vaste
schema’s waarin alles een plaats heeft, Alberti gebruikt geometrische vormen als
basisidee en van Doesburg neemt de beweging vanuit een centrum naar buiten als
basisidee. De ordening van de onderdelen in de gebouwen of composities zijn op
deze manier allemaal onderhevig aan een basisidee. Het type is zoals van Doesburg
beschrijft inderdaad niet langer een “a priori aangenomen vormschema; geen vorm
(in de zin der koekenbakkers), waarin zij de functionele ruimten, uit de praktische
wooneisen ontstaan, giet” [34] maar er is nog wel sprake van een basisidee dat de [34] T. van Doesburg, Naar een
plaatsing van de onderdelen beïnvloedt. De elementen die van Doesburg gebruikt beeldende architectuur, 91
zijn rechthoekige gekleurde vlakken. De beweging naar buiten vanuit een middelpunt is een belangrijke ordening voor deze elementen.
Voor van Doesburg is de nieuwe architectuur elementair. De elementen die hij gebruikt in architectonische compositie zijn gekleurde vlakken die geordend worden
om tot een functionerend gebouw te komen. Van Doesburg gebruikt de term evenwichtige verhoudingen van ongelijke delen als tegenhanger voor symmetrie [35].
Deze evenwichtige verhoudingen werken in alle richtingen omdat de compositie

[35] T. van Doesburg, Naar een
beeldende architectuur, 97
“De gelijkwaardigheid van deze
delen, wordt veroorzaakt door
het evenwicht der ongelijkwaardigheid en niet door gelijkheid.”
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alzijdig is. De tekeningen die van Doesburg gebruikt bestaan uit aanzichten met de
gekleurde vlakken, maar bevatten ook isometrieën die dit alzijdige karakter van de
compositie laten zien. De elementen hebben kleuren die de evenwichtige verhoudingen benadrukken. In De nieuwe architectuur wordt niet gesproken over de aard van
deze verhoudingen, de basis lijkt te liggen in getalsverhoudingen tussen de verschillende elementen maar de precieze aard hiervan wordt niet duidelijk [36]. Het gevolg [36] Van Doesburg gebruikt
hiervan is dat de harmonieuze ordening aanwezig is in de composities maar dat er vaak de vierdimensionale tesseract (ook wel hyperkubus
geen concrete regels aan gebonden zijn.
Naast dit uitgangspunt van decentralisatie en alzijdigheid werkt ook functie als ordenend principe. Er is geen vooropgesteld type dat de plaatsing van de ruimten
bepaalt, ze worden op basis van hun functie in de compositie opgenomen. Functie
werkt als ordenend principe op een relatieve manier. Ruimten hebben een relatie tot
elkaar die hun positie bepaalt, maar er is geen vooropgezet plan waarin alle ruimten
opgenomen zijn zoals in de typologie van Vitruvius. De openheid van de compositie zorgt ervoor dat de privéruimten vooral in afstand gescheiden worden van de
openbare. De plaatsing van de ruimten van het gebouw wordt beïnvloed door twee
principes: de koppeling van gerelateerde functies en de scheiding tussen openbaar
en privé door afstand .

genoemd)als basis voor de
nieuwe architectuur maar wordt
nergens expliciet over de werking hiervan. De wiskundige aard
van deze tesseract doet samen
met de invloed die het werk van
de wiskundige M.H. Schoenmakers op van Doesburg had
vermoeden dat het om getalsmatige, wiskundige verhoudingen gaat. Helaas geeft hij geen
uitgewerkt voorbeeld.

De decoratieve ordening richt zich op spaarzaamheid en een zakelijke aanpak zonder verspilling van materiaal. Het gevolg hiervan is dat er geen decoratie is in de zin
van aangebrachte versieringen maar dat kleur gebruikt wordt als decoratief systeem.
De kleur maakt onderdeel uit van de harmonie en de evenwichtige verhoudingen
van ongelijke delen en versterkt deze. Volgens van Doesburg is kleur geen decoratie maar een uitdrukkingsmiddel van de architectuur. Hierbij moeten de kleuren
uiteindelijk een harmonieus of neutraal resultaat geven waarin de compositie van
vlakken en hun kleur één geheel vormen. De kleur is vanaf het begin onderdeel van
de compositie en is dus geen ‘extra glans’ en in die zin wijkt het af van de decoratie
zoals bij bijvoorbeeld Alberti. De kleur van de vlakken is gekoppeld aan hun formaat
en plaats in compositie.
Het elementaire karakter van de architectuur komt naar voren in de gekleurde, rechthoekige vlakken; er is één element dat zowel als binnen- en buitenmuur, dakvlak en
vloer dient en dat ook de constructie vormt van het gebouw. De vlakken zijn geen
dragende muren, ze dragen op één punt de last van het gebouw, er is geen aparte
draagstructuur [37]. Constructie is het gevolg van compositie, maar de elementen
moeten wel dusdanig geplaatst worden dat het geheel blijft staan; er is een impliciete
constructieve ordening aanwezig. De openingen in het gebouw maken onderdeel

[37] T. van Doesburg, Naar een
beeldende architectuur, 92
“De wanden dragen niet meer;
zij zijn tot steunpunten teruggebracht”
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14. Eerste verdieping Maison
particulière, met een open plattegrond en vlakken die uit het
centrum naar buiten lijken te
bewegen

uit van de ordening van de elementen, ze dienen als tegenwicht of contrast voor de
fysieke vlakken.
Ordeningsthema’s en regels
Typologie, harmonie, functie, decoratie en in mindere mate constructie vormen de
ordeningsthema’s die van Doesburg toepast op zijn elementen. De invulling van
deze thema´s lijkt, hoewel van Doesburg een nieuwe architectuur voorstond, toch
op die van zijn voorgangers. Het krachtige verwerpen van typologie als een belangrijk uitgangspunt is gebaseerd op het belang dat zijn voorgangers eraan hechtten.
Het is mogelijk om een lijn te zien van de compleet geformuleerde typologie van
Vitruvius naar de vrijere typologie van Alberti tot het verwerpen van typologie door
van Doesburg. In plaats van uitgewerkte schema’s of een geometrische grondvorm
gebruikt hij het idee van beweging als uitgangspunt voor zijn composities. Deze
beweging is niet langer gekoppeld aan de functionele indeling en is in die zin niet
langer een type. Van Doesburg slaagt op deze manier in het verwerpen van typologie
als uitgangspunt.
Functie is niet langer onderdeel van een type maar is volledig verzelfstandigd als
thema. Functie als ordenend principe zien we bij Vitruvius en Alberti en ook van
Doesburg gebruikt dit op een manier die lijkt op die van Alberti. Door het koppelen
van ruimten met een gerelateerde functie, de scheiding tussen openbaar en privé
en het belang van de vrije doorgang volgt hij min of meer de regels die Alberti beschrijft voor een functionele ordening. De constructie die onderdeel uitmaakt van de
harmonische compositie lijkt op de manier waarop Vitruvius constructie verwerkt
in zijn typologie; het is onderdeel van een groter geheel dat ervoor zorgt dat de gebouwen blijven staan maar het heeft geen aparte ordeningslaag zoals bij Alberti. Een
groot verschil met zijn voorgangers is de manier waarop decoratie toegepast wordt,
het is niet langer gekoppeld aan de status van het gebouw en ook de klassieke orden
zijn verdwenen. Hiervoor in plaats gebruikt van Doesburg een schema dat de plaats
en vorm van de elementen als basis heeft voor de decoratie, de kleur.
De harmonie van ongelijke delen die van Doesburg voorschrijft is het enige dat
direct invloed heeft op de vorm van de elementen, de andere thema’s hebben betrekking op de plaats maar niet op de maten van de elementen. Van Doesburgs
elementen zijn niet herkenbaar als constructief of decoratief wat een verschil vormt
met zijn voorgangers waar de verschillende thema’s herkenbaar zijn in de vorm van
de elementen. Hoewel de verschijningsvorm van van Doesburgs composities sterk
afwijkt van die van zijn voorgangers is het verschil in de invulling van de thema’s
niet zo heel groot. Hij volgt de ideeën over functionele indeling van Alberti en con-
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structie maakt onderdeel uit van een harmonieus geheel zoals bij Vitruvius. Het
verwerpen van typologie kan in een lijn gezien worden van Vitruvius’ volledig beschreven typen naar Alberti’s vrijere grondvormen met meer invloed van de functie
tot van Doesburgs idee van beweging als basisschema dat ingevuld wordt functie
als zelfstandig thema. Harmonie is voor van Doesburg verbonden aan getalsmatige
verhoudingen (alhoewel niet concreet uitgewerkt) zoals ook Vitruvius en Alberti
beschrijven. De decoratieve schema’s van de klassieke orden worden vervangen door
een eigen schema dat niet langer gekoppeld is aan de status van het gebouw maar
dient om harmonie te ondersteunen.
Tussen Vitruvius en Alberti is een evolutie van ideeën te zien waar Alberti de regels
en thema’s van Vitruvius grotendeels volgt maar ze minder strikt toepast. Van Doesburgs regels vormen een verdere evolutie en een omkering van de thema’s van zijn
voorgangers. Typologie wordt anti-typologie en decoratie wordt losgekoppeld van
status maar de regels voor functie, constructie en harmonie hebben nog overeenkomsten met de regels van Alberti en Vitruvius.

Peter Eisenman (1932)
Grammatica en decompositie
De eerste drie traktaten of compositie-instructies geven aanwijzingen hoe de verschillende onderdelen van een gebouw samengevoegd moeten worden tot een groter
geheel. Peter Eisenman begint in House X [38] met een, in vergelijking met de voorgangers ingewikkelde, beschrijving van linguïstiek als metafoor voor de architecturale compositie [39]. Taal als analogie voor architectuur komt al in eerdere teksten
naar voren; architectonische elementen functioneren als tekens die hun betekenis
uit een groter geheel halen, als woorden in een zin. Eisenman reageert hierop door
te wijzen op het verschil tussen taal en architectuur: taal werkt met breed geaccepteerde, vaste structuren terwijl er in architectuur geen vaste, voor brede publiek
bekende regels zijn voor de ordening. De betekenis van de verschillende elementen
wordt dus niet bevestigd door een alom bekende grammatica maar door een lokale
logica. Architecten werken volgens Eisenman altijd met fragmenten van een taal met
een lokale grammatica. Een ander aspect van de architectonische taal is voor Eisenman de rol van functie als belangrijk onderdeel van het lezen van een gebouw. Door
het functioneel ordenen van de elementen ontstaat een logica in de compositie die
door toeschouwers die onbekend zijn met de specifieke grammatica van het object
herkend wordt. In de serie ‘houses’ I tot en met IX gaat hij op zoek naar architectonische grammatica waar de functie buiten de ordening wordt gelaten. De zoektocht
gaat naar een puur architectonische of beeldende grammatica waaruit het beginidee
van de compositie terug te lezen is. In House IV bijvoorbeeld worden aan een raster
telkens nieuwe elementen toegevoegd en vervolgens weer weggehaald volgens een,
volgens Eisenman, logische volgorde. De compositie ontwikkelt zich in een aantal
stappen naar het uiteindelijk ontwerp, waarin de verschillende stappen nog terug te
lezen zouden moeten zijn.
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[38] P. Eisenman, House X,
New York, 1982
[39] P. Eisenman, House X,
7 e.v.

Het resultaat van deze serie houses is Eisenmans conclusie dat de zoektocht naar
een puur formele grammatica in een architectonische compositie niet leidt naar een
leesbaar object. De uiteindelijke compositie wordt te complex om terug te kunnen
lezen. Hoewel het proces dat tot de uiteindelijke vorm leidt volledig is te volgen, is
dit uit het resultaat niet meer te herleiden. Hiermee was voor Eisenman ook het idee
van een logisch, lineair systeem als basis voor een leesbare constructie zonder functie als indicator verworpen. Het nadeel van deze logische stappen was tevens dat ze
sterk gekleurd zijn door diegene die ze neemt; de logica ervan is subjectief, volgens
Eisenman een tweede probleem naast de onleesbaarheid. De stappen zijn geenszins
universeel begrijpbaar en leiden dan ook niet tot een universele architectonische
[40] P. Eisenman, House X,
grammatica [40].
22
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15. Axonometrie House X

Als reactie hierop beschrijft Eisenman in House X het proces van decompositie
waarmee hij zich richt op het proces van het samenvoegen van elementen. Het uitgangspunt hiervan lijkt op van Doesburg’s evenwichtige verhoudingen van ongelijke
delen. Elementen worden in een compositie rond een middelpunt geplaatst en gaan
zo een relatie aan met de omringende elementen. Van Doesburg zoekt vanuit dit beginidee naar een logisch vervolg, Eisenmans decompositie zoekt in de vervolgstappen naar relaties tussen de elementen die logisch lijken, maar dat niet zijn. Van Doesburg ordent vanuit het centrum en plaatst daarbij ruimten en elementen volgens
zijn logica in relatie tot elkaar. Eisenmans beginpunt voor decompositie is een leeg
centrum waaromheen vier elementen geplaatst worden. Dit basisschema wordt in
stappen gemanipuleerd tot het uiteindelijke gebouw [41]. Van het eerste schema naar [41] P. Eisenman, House X,
het tweede worden elementen verplaatst of verschaald tot het volgende schema op 40
een manier die een verband lijkt aan te tonen tussen het resultaat en het begin- en
eindpunt, maar waarbij het resultaat op zich geen indicatie geeft van het voorgaande
schema. Voor elk schema wordt een aantal transformaties bedacht waarvan diegene
gekozen wordt die lijkt voor te vloeien uit het vorige schema maar dat niet doet.
Dit proces wordt van groot tot klein voor het hele gebouw doorlopen. Het gebouw
gaat van een simpel basisplan naar een complex geheel en de stappen die genomen
worden zijn niet langer af te lezen of te doorgronden. Het wordt hiermee de inverse
van het proces van Eisenman’s voorgangers; zij waren bezig met een zo harmonieus
mogelijke relatie tussen deel en geheel. Het vermijden van de logische relaties tussen
elementen bevestigt het werk van zijn voorgangers omdat het grotendeels de door
hen benoemde relaties zijn die hij probeert te vermijden.
De vier elementen in het beginschema zijn el-elementen, kubussen waar een tweede
kubus uitgesneden is [42]. Deze elementen geven door de kubusvorm een idee van [42] P. Eisenman, House X,
een getransformeerde voorganger analoog aan de schema’s in decompositie. Het 54
ordenen en manipuleren van deze elementen leidt uiteindelijk tot een gebouw en
decompositie omvat in deze zin ook regels voor harmonie, een relatie tussen deel
en geheel. Deze relatie is structureel onlogisch, in plaats van verhoudingen op basis
van bijvoorbeeld getallen. De regel voor het ordenen van de elementen is dat ze
een schijnbare logica ten opzichte van elkaar moeten hebben. Deze regels worden
gecombineerd met een typologie die aan die van van Doesburg doet denken. Het
basisschema bestaat uit een aantal elementen om een centrum. Het is geen type dat
functie met een uitgangsvorm combineert maar een basisidee dat vervormd wordt.
De rol van de functie in House X wordt nergens expliciet vermeld. Na de antifunctionele experimenten van de eerste houses die besproken worden lijkt het erop dat
ook hier functie geen onderdeel uitmaakt van de ordening (hoewel alle ruimten wel
functies toelaten). Hetzelfde geldt voor de constructie die onderdeel uitmaakt van
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de compositie zonder expliciet vermeld te worden op een manier die lijkt op die van
van Doesburg. Ook het gebruik van kleur lijkt op die van van Doesburg. Kleuren
worden ingezet om de relaties tussen de delen te versterken, maar tevens om een
eigen logica uit te drukken die de schijnbare logica van de elementen weerspreekt.
De elementen van de (de-)compositie van House X zijn vooral onderhevig aan regels voor harmonie en typologie (het basisschema van de elementen om een centraal
punt) en de niet-logische relaties tussen de delen.
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Decompositie als methode wijkt sterk af van de methoden van de oudere teksten
maar de uiterlijke verschijning van House X doet wel denken aan het werk van van
Doesburg. Ook hier is er weer sprake van een evolutie en omkering van bekende
thema’s en ordeningen. Eisenmans typologie lijkt op die van van Doesburg in die
zin dat er een basisschema is dat als uitgangspunt dient, zonder dat dit functionele
aspecten omvat. De constructie is impliciet aanwezig in de compositie maar er zijn
geen directe ordeningsregels voor constructieve elementen. Er is net als in de vorige
traktaten sprake van harmonie, een ordening tussen deel en geheel, maar de regels
hiervoor zijn tegengesteld aan die van de eerdere teksten omdat hier gezocht wordt
naar een niet-logische relatie. Decoratie wordt net als in de regels van van Doesburg
ingezet om de (niet-logische) relatie tussen de delen te versterken. Functie is niet
langer gevat in de beginschema’s van een typologie maar heeft ook geen eigen regels
die invloed uitoefenen op het resultaat. Het komt eigenlijk niet aan bod.

16. el-element, uitgangsvorm
voor Eisenmans decompositie

Conclusie
Evolutie in thema’s
De beknopte samenvatting van de belangrijkste principes uit de traktaten van Vitruvius, Alberti, van Doesburg en Eisenman laat zien dat de ordening van elementen tot
een architectonische compositie een constant gegeven is en dat ook de thema’s van
deze ordening redelijk constant zijn. In al de traktaten komen harmonie, typologie,
decoratie, functie en constructie terug als belangrijke ordeningsprincipes en hebben
ze grote invloed op het uiterlijk van de gebouwen. Alle ordeningsprincipes, behalve
de aparte laag voor het thema constructie die Alberti gebruikt, worden al geïntroduceerd door Vitruvius.
Alberti refereert regelmatig aan Vitruvius’ traktaat en volgt in grote lijnen zijn opbouw maar laat meer vrijheid toe in typologie waardoor functie als thema een grotere rol krijgt omdat ze niet meer verankerd zit in de typen. Alberti formuleert regels voor het ordenen van de ruimten op basis van hun functie die we ook bij van
Doesburg terug zien. De nadruk op routing, de scheiding tussen openbaar en privé
en het koppelen van ruimten met een gerelateerde functie zit besloten in Vitruvius
typen maar in het werk van Alberti en van Doesburg komt deze functionele ordening los van de typologie. Dit verband tussen functie en typologie zien we ook bij
van Doesburg, de rol van de typologie is in van Doesburgs werk verder gereduceerd
tot een uitgangsidee voor de compositie en de functionele laag is geheel op zichzelf
komen te staan. Eisenman gebruikt ook een uitgangsidee voor de compositie dat
hij verandert naar de uiteindelijke compositie en functie als ordenend principe lijkt
afwezig te zijn. In de vier teksten is er sprake van een uitgangsschema dat veranderd
wordt tot het uiteindelijke ontwerp. Vitruvius’ typologie is het meest compleet; een
schema met functie en vorm dat als uitgangspunt dient. Bij Alberti is er wel sprake
van een aantal uitgangsvormen gekoppeld aan de functie van gebouwen, maar de
indeling van deze typen is al minder strikt. Van Doesburgs uitgangsvorm heeft geen
enkele relatie meer met functie net als dat van Eisenman en er is geen sprake meer
van typologie. Toch vormt functie voor van Doesburg nog een belangrijk thema
omdat hij alle typologie verwerpt.
Getalsmatige verhoudingen spelen een grote rol in de regels die de traktaten voorschrijven. Vitruvius introduceert de laag harmonie met regels voor de verhoudingen
tussen deel en geheel en geeft hierbij aan dat de verhoudingen in het menselijk
lichaam de basis vormen voor de relatie tussen de elementen in een compositie.
Alberti en van Doesburg volgen het voorbeeld van Vitruvius en stellen beide getalsmatige verhoudingen als regel voor de relatie tussen elementen. De aard van de
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verhoudingen bij van Doesburg wordt minder uitgebreid beschreven dan bij zijn
voorgangers en symmetrie als belangrijke regel verdwijnt. Eisenman laat de getalsverhoudingen los en formuleert een relatie tussen deel en geheel waar elementen een
niet-logische verhouding tot elkaar hebben. Hij probeert de relaties van de eerdere
traktaten te vermijden omdat ze logisch zijn.
Alberti formuleert een systeem van constructieve elementen met bekleding waar bij
Vitruvius de constructieve ordening onderdeel uitmaakt van de typologie. Alberti is
de enige in deze rij van vier teksten die onderscheid maakt tussen constructieve en
andere delen. Bij van Doesburg en Eisenman is het een extra eis aan de compositie
maar er zijn geen concrete constructieve regels.
Decoratie komt in alle teksten naar voren en de rol ervan verandert door de tijd.
Vitruvius koppelt decoratie aan de status van het gebouw of gebruiker en gebruikt
hiervoor een vast aantal schema’s die deze status uitdrukken. Alberti laat deze koppeling met de status los en gebruikt de schema’s naast elkaar in één gebouw waar
alleen de kwaliteit (of kosten) van de decoratie nog uitdrukking geeft aan de status
van de eigenaar. Van Doesburg creëert een eigen schema voor decoratie: kleur wordt
gekoppeld aan de plaats en vorm van de elementen om zo de relatie tussen delen
te versterken. Hetzelfde geldt voor de kleur in het House X. Kleur wordt ook hier
gebruikt om de relaties tussen de delen te versterken, hoewel hier de relaties nietlogisch zijn en dus ook het bevestigen van deze relaties op een niet-logische manier
gebeurt.
Regels
De vijf thema’s, typologie, harmonie, functie, constructie en decoratie, die in de traktaten naar voren komen worden op verschillende manieren ingevuld en ook de regels die voorgeschreven worden om de visies op de thema’s in te vullen veranderden.
De elementen in Vitruvius’ ordeningen worden als eerste geordend binnen een type,
dit type bepaalt de plaats en vorm van de onderdelen. Het type wordt bepaald door
getalsverhoudingen in de vorm van de elementen en de relatie ertussen op basis van
één enkele moduulmaat. Deze typen zijn sterk symmetrisch in vorm (niet zozeer in
de functie van de ruimten) en de elementen worden vaak gegroepeerd in ritmes met
een constante tussenruimte. Na de ordening binnen een type zijn er aanpassingen op
basis van klimaat, terrein en de status van het gebouw of de eigenaar die de plaats en
vorm van de ruimten in het type kunnen veranderen. De status van de eigenaar of
functie van het gebouw zijn ook gekoppeld aan de decoratieve schema’s.

Alberti’s typologie is minder sterk aanwezig en zodoende is er in de invulling van
het ontwerp een grotere rol weggelegd voor de andere thema’s. De elementen van
het gebouw zijn gevat in een geometrische uitgangsvorm die symmetrisch ingevuld
wordt en de verschillende onderdelen staan weer in getalsmatige verhoudingen ten
opzichte van elkaar. De indeling van de ruimten in het gebouw wordt gedeeltelijk
bepaald door de typologie maar sterker door functionele regels; openbaar en privé
worden van elkaar gescheiden door de plaatsing in het gebouw, gerelateerde ruimten worden bij elkaar geplaatst en de routing moet ervoor zorgen dat alle ruimten
goed te bereiken zijn. Alberti introduceert ook constructieve regels, constructieve
elementen krijgen hun eigen vormgeving en plaats. Deze constructieve elementen
zijn herkenbaar en worden vaak in ritmes geplaatst, de ruimte ertussen kan ingevuld
worden met niet dragende wanden. Constructieve elementen worden op basis van
een analogie met de natuur altijd in even aantallen neergezet. De decoratieve schema’s van de klassieke orden worden naast elkaar gebruikt, de koppeling met de status
van het gebouw of eigenaar is minder strikt.
Van Doesburgs typologische regels beperken zich tot een uitgangspunt van een excentrische beweging en omvatten geen functionele indeling. Van Doesburg gebruikt
als elementen voornamelijk rechthoekige vlakken die nooit symmetrisch of volgens
een ritme geplaatst worden. De regels voor de verhoudingen tussen deze elementen
zijn gebaseerd op getalsverhoudingen maar die worden niet genoemd. Kleur is de
enige decoratie die van Doesburg gebruikt en dient om de verhoudingen tussen de
vlakken te versterken. De regels die hij gebruikt om de ruimten te plaatsen lijken op
die van Alberti met de nadruk op vrije doorgang, clusteren van ruimten en de scheiding tussen openbaar en privé. Er zijn geen regels voor een constructieve ordening.
Constructieve regels ontbreken ook in de tekst van Eisenman net als een functionele ordening. De regels die Eisenman geeft bestaan uit een beginschema van vier
elementen om een leeg centrum en de regel dat de elementen in niet-logische relatie
staan tot elkaar. Ook de decoratie, de kleur van de elementen, wordt gebruikt om
deze niet-logische ordening te versterken.
De thema´s van de traktaten geven een idee van de thema´s die in elk gebouw aanwezig kunnen zijn. Er is een evolutie te lezen in de regels die invulling geven aan
deze thema´s maar de onderwerpen zijn constant; typologie, harmonie, functie, constructie en decoratie komen in al de behandelde traktaten aan bod. Door in een
gebouw bij elk element te kijken van welke thematische ordening het deel uitmaakt
kan met de voorbeelden uit de traktaten gezocht worden naar de relatie tussen dat
element en omringende.
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Tabel met auteurs en de invulling die ze aan thema’s geven

Boek 3

Manipulaties

Inleiding
Door met de historische ordeningsthema’s in gedachten te zoeken naar relaties tussen elementen in een gebouw ontstaat een beeld van de ordeningsprincipes ervan.
Door van elk element de rol binnen een thema te onderzoeken ontstaat een overzicht van elementen met een zelfde rol, waarbij er natuurlijk wel rekening mee moet
worden gehouden dat elementen onderdeel uitmaken van meerdere ordeningen. Na
een inventarisatie van de elementen binnen een thema kan onderzocht worden volgens welke ordeningsregels deze elementen geordend zijn. Als deze ordeningsprincipes na analyse bekend zijn ontstaat een beeld van het gebouw waarin niet alleen de
functie van de verschillende elementen bekend is, maar ook de relatie tot de andere
elementen van het gebouw. De thema’s uit de traktaten kunnen gebruikt worden om
relaties tussen de elementen in een gebouw bloot te leggen. Met de uit de traktaten
naar voren komende ordeningsthema’s van typologie, harmonie, functie, constructie
en decoratie in het achterhoofd kan in een gebouw gezocht worden naar de regels
die gebruikt zijn om die thema’s vorm te geven. Voor de constructieve ordening van
elementen worden bijvoorbeeld vaak ritmes gebruikt, met telkens een gelijke afstand
tussen de constructieve onderdelen. Ook ramen hebben meestal een vaste maat en
tussenruimte die deel uitmaakt van een idee over de harmonische ordening, de verhouding tussen de delen van het gebouw. Ook typologische uitgangspunten zijn
herkenbaar, gebouwen hebben vaak een eenvoudig basisschema dat de indeling en
vorm bepaalt. Ook bekende decoratieve schema’s zijn te vinden zoals bijvoorbeeld
een Ionisch of Dorisch decoratieschema. Het gebruik van kleur is in het algemeen
verbonden met de andere ordeningsprincipes; kleur benadrukt dan de functie of
harmonie van het element of gebouwdeel. Bij het onderzoeken van de functionele
ordeningsregels komt naast de plaatsing van de ruimten met hun functie ook de routing naar voren, de plaatsing van openingen kan verklaard worden vanuit de regels
die de ontwerper heeft gebruikt om een functioneel geheel te krijgen.

53

[43] Het is ook mogelijk
om door middel van tekens, tekst of op basis van
associatie om te gaan met
historische objecten maar
deze theorie wordt hier
niet behandeld.

Deze analyse van een gebouw kan als basis dienen voor aanpassingen. Deze aanpassingen vinden dan plaats in een stelsel van elementen en relaties op meerdere
schaalniveaus [43]. De reden voor aanpassingen in het gebouw kunnen verschillend
zijn. Zoals in de inleiding gezegd kan het gebruik van een gebouw een historische
ervaring mogelijk maken maar zijn er vaak wel veranderingen nodig om dit (nieuwe)
gebruik toe te laten. Naast het functionele uitgangspunt kan er nog een tweede reden zijn om een bestaand gebouw te veranderen. Het historisch karakter van een
gebouw of het bijzondere van een bestaande compositie kan benadrukt worden met
nieuwe elementen doordat deze de kenmerkende relaties in het gebouw versterken
met toegevoegde vormen. Na de analyse van elementen en relaties in het gebouw
kunnen deze als uitgangspunt dienen om het gebouw aan te passen. Deze manipula-

ties worden dan aanpassingen of toevoegingen aan de bestaande relaties met nieuwe
elementen. Het zijn geen losse ingrepen maar ze maken deel uit van het weefsel van
het gebouw en de nieuwe en oude delen versterken elkaar op alle schaalniveaus. Waar
bij oude gebouwen vaak gekozen wordt voor één enkele eigentijdse toevoeging die
oud en nieuw versterkt, ontstaat hier een geheel van nieuw en oud dat een nieuw
geheel vormt.
De historische elementen maken nog steeds deel uit van een groter geheel, zitten
nog steeds in een web van relaties waardoor ze niet op zichzelf staande signalen van
het verleden zijn maar deel uitmaken van een (gemanipuleerde) historische compositie. In deze nieuwe compositie wordt enerzijds het bestaande versterkt, doordat de
bewerkingen ervan uitgaan, anderzijds is het een nieuwe compositie die een nieuw
gebruikt toe laat. Doordat de bestaande elementen nog steeds in een driedimensionaal geheel van relaties zitten is een historische ervaring nog mogelijk. Net als bij het
contrast op grotere schaal, waar een nieuw gebouwdeel naast het oude wordt gezet,
ontstaat een versterking van beide delen; nieuw en oud worden door elkaar benadrukt. Eenzelfde versterking ontstaat als de bestaande compositie met relaties als
uitgangspunt wordt genomen, de toevoegingen en het bestaande versterken elkaar.
De relaties die ervoor zorgen dat een historisch element onderdeel uitmaakt van een
ervaarbare historische compositie dienen als uitgangspunt.
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Voorbeelden van manipulaties
Aanvullen en weghalen
Een voorbeeld van de bewerking van een gevonden relatie is het aanvullen met- of weghalen van één element.
Een missend element kan toegevoegd worden om een
herkenbare ordening af te maken. Ook kan er juist een
element weggehaald worden zodat een leemte ontstaat
in deze ordening. In het geval van een ritme kan bijvoorbeeld één element toegevoegd worden om het ritme
af te maken of een element verwijderd worden om het
te verbreken. In historische gebouwen zijn vaak ramen
dichtgemetseld die weer geopend kunnen worden, maar
soms is het ook nodig om een raam weer te vullen om
een achterliggende functie toe te laten. Ook een ordening naar type kan op deze manier verbroken of aangevuld worden; een deel van een gebouw met een atrium
kan bijvoorbeeld weggehaald worden zodat er toegang
van de straat naar het atrium is. Een doorgang kan ook
weer opgevuld worden om het type af te maken. Het
weghalen van een element uit een relatie versterkt deze
relatie doordat er een opvallende gat ontstaat.

Aanvullen

Weghalen

16. Aanvullen gat in decoratie tussen twee panden

17. Weghalen, onderdelen van ritme dichtgemaakt

Doorzetten en verbreken
Als meerdere elementen worden toegevoegd of weggehaald (aan bijvoorbeeld een bestaand ritme) is er
sprake van doorzetten en verbreken. Een constructief
ritme kan zo worden doorgezet met een reeks nieuwe
elementen maar ook worden verbroken door een aantal
elementen er uit te halen waardoor er twee aparte ritmes
ontstaan. In het geval van een typologische ordening
zou bij weghalen het type nog herkenbaar zijn, terwijl
het verbroken type dat niet meer is. Hetzelfde zou ook
gelden voor een decoratief schema, één element weghalen laat het schema nog herkenbaar terwijl het verbreken
leidt tot een verzameling losse elementen.

Doorzetten

Verbreken

18. Doorzetten raamritme in nieuw geveldeel

19. Verbreken van ordeningen bovenverdiepingen

Volgen en contrasteren
Toevoegingen kunnen interfereren met bestaande
relaties maar kunnen ze ook volgen. In het geval van
bijvoorbeeld een ritme zou een nieuw ritme met dezelfde tussenruimte naast het bestaande geplaatst kunnen.
Decoratie zou volgens het bestaande schema ook op
nieuwe elementen kunnen worden aangebracht.
De eerder beschreven manipulaties contrasteren met het
bestaande omdat ze herkenbaar nieuw zijn maar volgen
wel de bestaande relaties. Het hier bedoelde contrast
gaat op geen enkele manier een relatie met het bestaande aan behalve die van de tweedeling tussen nieuw en
oud. Dit contrast neemt het bestaande als basis om zo
sterk mogelijk van af te wijken.

Volgen

Contrasteren

19. Volgen van lijnen in gevel in nieuw gebouw

20. Contrast tussen twee gebouwen

Samenvoegen en wijzigen
Het samenvoegen van onderdelen tot grotere delen
is een belangrijk onderwerp in de architectonische
compositie. Ook in de recompositie van een gebouw
kunnen bestaande onderdelen samengevoegd worden
tot een nieuw, groter geheel. Paren van kolommen kunnen verbonden worden met een wand waardoor er een
nieuw ritme van wand en opening ontstaat. Kamers
kunnen samengevoegd worden tot één nieuwe kamer.
Een wijziging van de bestaande relaties verplaatst de
bestaande elementen naar een nieuwe ordening. Als de
routing van een gebouw veranderd wordt van lineair
naar centraal, of de kleur van de bestaande elementen
veranderd wordt naar een nieuwe ordening, is er sprake
van wijziging.

Samenvoegen

Wijzigen

21. Samenvoegen ramen tot één groot raam

22. Wijzigen, elementen in nieuwe ordening

Benadrukken en toevoegen
Een gevonden ordening kan benadrukt worden door
een toevoeging aan de gevonden elementen. Een gevonden relatie kan bijvoorbeeld geaccentueerd worden door
de elementen eenzelfde kleur te geven of door elementen toe te voegen die de relatie volgen. Door bijvoorbeeld de routing in de bekleding van de vloer weer te
geven wordt deze benadrukt. Door muren weg te halen
kan een constructief skelet blootgelegd en benadrukt
worden. Hetzelfde zou kunnen gelden voor het weghalen van één element uit een sterk ritme, het weggehaalde
element benadrukt dan het aanwezige ritme. Benadrukken ligt dicht bij het exposeren van bepaalde elementen;
het aanbieden van een ingekaderd element, dat hiermee
los van zijn relaties komt te staan. Het nadeel hiervan is
dan ook dat het element uit zijn context wordt gehaald
en dat het een aura krijgt zoals beschreven in de inleiding van Boek 1. Dit aura en het gemis van inbeddende
relaties bemoeilijkt de ervaring van het object.

Benadrukken

Het toevoegen van elementen is bijna altijd noodzakelijk
om een nieuwe functie toe te laten. Deze toevoegingen
zullen bijna altijd een relatie aangaan met de bestaande
elementen, maar er zijn ook toevoegingen te bedenken
die dit niet doen. Deze toevoegingen worden naast de
bestaande relaties geplaatst zodat ze er los van staan.
Meubilering of technische installaties bijvoorbeeld kunnen toegevoegd worden zonder dat deze een relatie aan
hoeven te gaan met bestaande elementen.

Toevoegen

23. Benadrukken raamritme met kleur

24. Toevoegen elementen naast bestaande ordeningen

Invullen en interfereren
Een voorbeeld van toevoegingen die een relatie aangaan
met bestaande relaties is de invulling. Hierbij wordt
bijvoorbeeld een ritme op een kleinere schaal doorgezet. Er wordt een onderverdeling gemaakt in maten
van het bestaande, zoals bijvoorbeeld de tussenstijlen in
een raam of de reling tussen twee kolommen. Ook het
invullen van bijvoorbeeld constructie met vlakken valt
hier onder. Nieuwe elementen met eigen ordeningsregels worden in een bestaande relatie ingevoegd, waarbij
het bestaande sterker aanwezig is. Als nieuwe relaties
toegevoegd worden kunnen deze voortbouwen op de
bestaande, maar nieuwe elementen kunnen ook gaan
interfereren. Dit is het eenvoudigst te zien waar twee ritmes naast elkaar staan en er letterlijk een visuele interferentie is. Er kan ook interferentie ontstaan als een nieuw
en oud type over elkaar gelegd worden of als bestaande
decoratie gedeeltelijk overschreven wordt met nieuwe.

Invullen

Interfereren

25. Invullen van ruimte tussen kolommen

26. Interfereren van twee ritmes naast elkaar

Boek 4

Ontwerpverslag
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27. Zuidgevel van de huidige
stadsbibliotheek

28. Westgevel van de huidige
stadsbibliotheek

Inleiding
Om de relatie tussen nieuw, oud en de historische ervaring te testen is er op basis
van Boek 1 een ontwerp gemaakt. Het gebouw van de stadsbibliotheek van ’s-Hertogenbosch wordt in dit scenario omgebouwd tot een complex van woningen en winkels. Er is gekozen voor deze functie omdat hiermee het gebouw intensief gebruikt
worden. Het doel van dit ontwerp is het testen van de methode van manipulatie van
het bestaande in relatie tot de historische ervaring. Eerst wordt een analyse gemaakt
van de in de bibliotheek aanwezige relaties die relevant zijn voor een functieverandering. Vervolgens worden deze relaties met nieuwe onderdelen veranderd om de
nieuwe functie mogelijk te maken. Deze nieuwe onderdelen worden ook ingezet om
kenmerkende relaties in het gebouw te versterken. De combinatie van een nieuwe
functie en het versterken van het bestaande zorgt ervoor dat het contact met de geschiedenis mogelijk is en versterkt het historisch karakter.

Stadsbibliotheek
Het gebouw waar nu de stadsbibliotheek van ’s-Hertogenbosch gevestigd is kent
een lange geschiedenis. Rond 1300 vestigt de Tafel van de Heilige Geest zich op
deze plek op de hoek van de Hinthamerstraat en de st. Jozefstraat. Het complex dat
er dan staat wordt het Geefhuis genoemd, een liefdadige instelling voor zieken en
bejaarden. De stadsbranden van 1419 en 1463 leggen grote delen van de stad in as
en ook het Geefhuis ontkomt niet. Het noordelijk deel van de bebouwing aan de st.
Jozefstraat stamt uit deze tijd, net als een gedeelte van de zuidelijke bebouwing. De
zuidgevel en het L-vormige noordoostelijke deel worden in 1824 verbouwd als het
complex ontsnapt aan volledige sloop en veranderd wordt naar Oude Mannen- en
Vrouwenhuis. In 1974 wordt begonnen met de verbouwing van het complex tot
stadsbibliotheek waarbij de binnenplaats overkapt wordt. Het interieur is gewijzigd
in 1993 en de laatste wijziging van het interieur van het gebouw was 2005. De ontwerpen voor het Groot Ziekengasthuisterrein in ’s-Hertogenbosch uit 2008 voorzien een nieuwe stadsbibliotheek op die plek waarmee de huidige bibliotheek zijn
functie zal verliezen.
Het gebouw zoals het er nu staat bestaat uit een rechthoekige plattegrond met een
atrium. De poort van het gebouw bevindt zich in de neoklassieke zuidelijk deel. Dit
deel is gepleisterd met op de hoeken van de buitengevels pilasters. De gebouwen
aan de westkant van het complex zijn middeleeuws en opgetrokken in baksteen, die
aan de straatkant gepleisterd is, en een houten kapconstructie. Het noordoostelijk
deel stamt uit dezelfde tijd als het zuidelijke en is gepleisterd. Dit noordoostelijk deel
ligt aan de Binnendieze die onder het centrum van ’s-Hertogenbosch loopt. Het
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29. Aanbouw over de Dieze aan
de noordzijde

30. Atriumgevel aam de
oostzijde

31. Gevel van de westzijde van
het atrium

32. Huidige invulling van het
atrium
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33. Tekening van de Hinthamerstraat in de middeleeuwen, links
het Geefhuis

34. Huidige situatie

laatste deel van het complex is over de Binnendieze gebouwd tegen het L-vormige
noordoostelijke deel aan. Dit is een bakstenen gebouw met houten kap dat op een
baksteenboog gebouwd is.

Nieuw programma
Met het vrijkomen van het gebouw van de Stadsbibliotheek ontstaat de mogelijkheid
om een nieuwe functie aan het gebouw te geven. Het gebouw ligt in het centrum
van de stad op de hoek van twee veelgebruikte wegen en biedt zo een goede vestigingsplaats voor winkels. De rest van het complex zou plaats kunnen bieden aan een
aantal woningen met een gezamenlijk binnentuin in het atrium.
Het gehanteerde programma voor dit ontwerp is als volgt:
300 m2 winkelruimte
15 woningen met uitzicht op de omgeving buiten het complex
gezamenlijke tuin
indien mogelijk een koppeling van het complex met de Binnendieze
fietsenstalling
ruimte voor installaties

Methode
De in het eerste Boek van dit verslag behandelde methode gaat uit van aanpassingen
aan het bestaande op basis van het bestaande. Deze aanpassingen hebben als doel
het complex functioneel te maken zodat gebruikers met de geschiedenis in contact
komen. Hiernaast worden kenmerkende structuren van het complex versterkt door
toevoeging van nieuwe elementen. Om dit te kunnen doen is er eerst een inventarisatie nodig van de relaties die in het gebouw aanwezig zijn. De elementen worden
op basis van de thema’s uit boek 2 geïnventariseerd en de relaties ertussen wordt
benoemd.
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Analyse en manipulaties
Typologie
Het huidige complex bestaat uit vijf herkenbare onderdelen die gezamenlijk een atriumtype vormen met een aanbouw aan de noordzijde en de entree aan de zuidzijde.
De onderdelen zijn in een rechthoekige configuratie geplaatst met een atrium, dit
atrium is overdekt. Er zijn drie rechthoekige delen met een puntdak, een neoklassiek
blok en een aanvullend L-vormig deel. De twee delen met puntdaken aan de westzijde zijn aan de straatzijde in dezelfde kleuren geschilderd maar zijn als afzonderlijke delen herkenbaar door het verschil in de decoratie van de gevel, de vorm en het
ritme van de ramen en de daklijnen. Aan de binnenkant zijn de twee delen duidelijk
te herkennen omdat het meest noordelijke deel uitsteekt.
Het zuidelijk deel staat duidelijk los van de twee westelijke. Aan de straatkant verspringt en verdraait de gevel zich ten opzichte van de twee westelijke gevels en ook
de decoratie verschilt. Aan de binnenkant is het verschil te zien tussen de bakstenen
gevels van de westelijke delen en de pleister van het zuidelijk deel.
De aanvullende vorm van het noordoostelijke deel is aan de binnenkant op eenzelfde wijze bepleisterd als het zuidelijk deel en ook de hoogte van de openingen
naar het atrium op de begane grond is hetzelfde, op hogere verdiepingen verschilt
ze. Aan de buitenkant van de noordzijde is te zien dat deel niet op dezelfde manier
gepleisterd en gedecoreerd is als de zuidzijde, vanuit het atrium is te zien dat dit
deel een andere hoogte heeft dan de andere delen waardoor dit deel als afzonderlijk
herkenbaar blijft.
Als laatste is er nog de aanbouw over de Dieze aan de noordzijde die duidelijk als
afzonderlijk deel van het type functioneert. Het valt buiten de rechthoekige vorm
van de rest van het complex en verder is het opgetrokken in een andere baksteen
en heeft minder grote ramen.Het is moeilijk te zeggen wat het type voor invloed
heeft gehad op de functionele indeling. Gedeelten van de begane grond zijn niet
voor publiek toegankelijk, maar deze zijn niet te herleiden naar een typologisch uitgangspunt.
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Weghalen
De overkapping van het atrium wordt verwijderd
zodat het atriumtype hersteld wordt. Hiermee
wordt het tevens mogelijk om dit atrium een
nieuwe functie te geven.

Verbreken
De delen van het complex zijn in één overkoepelend type geplaatst, dat hier verbroken wordt.
Door dit verbreken wordt deze verhouding tussen
delen en gezamenlijk type benadrukt. Het weghalen van deze hoek zorgt er tevens voor dat
de lange oostzijde van het gebouw geschikt is
geworden voor woningen die een uitzicht op de
omgeving buiten het complex hebben. Als laatste
zorgt het weghalen voor een toegang naar de Binnendieze vanuit het atrium.
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Harmonie
De rol van de harmonie in het gebouw is lokaal; elk van de vijf delen heeft zijn eigen
regels met betrekking tot de verhoudingen tussen de onderdelen. Dit is te zien in de
verschillende raamritmes die gebruikt worden in de verschillende delen, de grote van
de ramen en de ruimte er tussen varieert zowel aan de binnen -als buitenkant. Het
noordwestelijke deel heeft aan de straatkant ramen die op elke verdieping even groot
zijn en zowel de horizontale als verticale ruimte ertussen is constant. Een tweetal
van deze ramen is zichtbaar opgevuld. De ramen aan de atriumgevel hebben een
ander ritme dan die aan de straatkant, de tussenruimte is kleiner en de openingen op
de begane grond zijn hoger dan die op de bovenliggende verdiepingen. De verdiepingshoogte van de begane grond (3.8 m) is hoger dan die van de eerste verdieping
(3.0 m). Dit is ook zo in de andere delen van het gebouw.
Het zuidwestelijke deel heeft aan de straatkant ook ramen die op elke verdieping
even groot zijn en ook hier is er een constant raamritme te vinden hoewel er twee
ontbreken in de reeks. Aan de atriumzijde zijn de ramen op de begane grond even
hoog als die van het noordwestelijke deel maar met een tussenruimte die ervan verschilt. Ook hier zijn de ramen op eerste verdieping kleiner dan die op de begane
grond maar hebben ze wel dezelfde horizontale tussenruimte.
Het zuidelijke deel van het complex heeft een constante tussenruimte tussen de
ramen waar de ramen van de bovenste verdieping het kleinst zijn. De ramen op de
eerste verdieping zijn vier keer hoger en die van de begane grond drie keer. Deze
hele gevel is opgebouwd op basis van één enkele maateenheid zoals dat door Vitruvius beschreven wordt. De gevel aan de atriumkant volgt de indeling van die aan de
straatkant.
De ramen in het noordoostelijk deel zijn even breed als die van het zuidelijke deel
maar de ruimte ertussen is iets groter. De ramen op de bovenste verdieping zijn
het kleinst, die van de eerste verdieping zijn drie keer zo hoog en die van de begane
grond vier keer.
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Aanvullen
Het raamritme aan de westzijde is constant maar
heeft een aantal lege plekken. Deze plekken
worden ingevuld met nieuwe ramen van dezelfde
grootte. Op deze manier komt er meer licht binnen in de achterliggende woningen en wordt het
raamritme hersteld. Aan de zuidzijde missen drie
ramen, ook deze ramen worden ingevoegd.

Interfereren
Aan de atriumzijde hebben de verschillende aangrenzende delen allen verschillende raamritmes.
Een nieuw ritme wordt hier aan toegevoegd met
een eigen kolombreedte en tussenruimte. Deze
structuur interfereert met de achterliggende ritmes
en versterkt zo het beeld van de verschillende
delen met eigen ordeningen en ritmes. De structuur is orthogonaal en benadrukt het rechthoekige
uitgangstype.
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Volgen
De horizontale balken van de nieuwe structuur
volgen de verdeling van de verschillende verdiepingshoogten. De begane grond is in alle delen
het hoogst, gevolgd door de eerste en tweede
verdieping. De nieuwe horizontale delen volgen
deze hoogtes die ook terug te vinden zijn in de
bestaande raamhoogten aan de atriumzijde.

Invullen en volgen
De laatste belangrijke ingreep in de harmonische
ordening is in het interieur van de woningen aan
de oostkant. Het raamritme van deze kant wordt
gevolgd in nieuwe vlakken die op afstand haaks
op de gevel staan, maar door de dikte van deze
vlakken ontstaat aan de binnenkant een regelmatig
ritme. De ruimte tussen de nieuwe vlakken is even
breed als een raam, de dikte van twee vlakken plus
de breedte van een raam is even groot als de tussenruimte tussen twee ramen in de gevel.
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Functie
De volledige begane grond is toegankelijk voor het publiek op de inname van boeken en de trap aan de zuidkant na. Van de hoger gelegen verdiepingen zijn alleen
de tweede verdiepingen van de oost -en zuidzijde toegankelijk, deze verdiepingen
worden bereikt via de trap in de zuidoosthoek. De andere twee trappenhuizen (in het
zuidwesten en noorden) zijn alleen toegankelijk voor personeel. Vanuit het atrium
zijn de openbare ruimtes eromheen te bereiken via een beperkt aantal toegangspunten, de verbinding tussen de verschillende delen van het gebouw vindt voornamelijk
intern door de delen plaats. De hoogteverschillende tussen de verschillende delen
belemmeren de doorgang van het ene naar het andere deel.
Ruimten met eenzelfde functie zijn niet direct bij elkaar geplaatst, behalve de opslag
en kantoorfuncties van de bovenste verdiepingen. De boeken en cd’s zijn over drie
delen verspreid en twee verdiepingen verspreid.
De zuidkant van het complex is tevens de hoogste kant ervan en houdt zo veel
zonlicht tegen.
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Wijzigen
De ordening van de openbare ruimten in het
huidige gebouw is onduidelijk en verspreid. In de
nieuwe situatie worden de openbare ruimten (de
winkels) geclusterd en naar één hoek gebracht.
Hier komt het meeste verkeer langs en zo hebben
deze plekken de meeste aandacht voor voorbijgangers. De entrees voor deze winkels bevinden zich
aan de straatzijde, die van de woningen aan de
atriumzijde.

Invullen
Het ritme van de nieuwe structuur wordt verder
ingevuld om de scheiding tussen de winkels en
het atrium te vergroten. Aan het ritme van de
structuur worden nieuwe balken toegevoegd die
de afstand tussen twee van de eerder toegevoegde
balken halveren.
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Volgen
In de aankleding van het atrium, dat nu een binnentuin voor bewoners wordt, wordt de eerder
toegevoegde structuur gevolgd. De nieuwe binnentuin bestaat uit twee delen, het zuidelijke deel
met vijver dat weinig zonlicht krijgt en aan de
winkels grenst en een noordelijk deel dat meer
zon krijgt en waar het groen dus beter groeit. Dit
deel ligt aan de kant met de meeste woningen.

Wijzigen
De routing van het bestaande complex wordt gewijzigd. In de oorspronkelijke situatie waren er een
aantal punten waarvan uit het atrium de gebouwen
betreden konden worden en liepen veel routes
door de gebouwen in plaats van via het atrium. In
de nieuwe situatie worden alle woningen ontsloten
via het atrium. De eerder toegevoegde structuur
dient als verbinding tussen de trap in de zuidoosthoek en de woningen op de eerste verdieping van
het zuidelijk –en westelijk deel. De woningen in
het oostelijk deel ontsluiten via dezelfde trap. De
woningen in het noordelijk deel hebben hun eigen
trap. Door deze wijzigingen verdwijnt de interne
routing en wordt die vervangen door een meer
centrale
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Wijzigen
De drie standleidingen van het huidige complex
zijn niet ontworpen voor de nieuwe functie. De
nieuwe standleidingen worden volgens de lokale
constructieve ordening van elk typologisch deel
geplaatst. Ze liggen tegen de bestaande balken
van de vloeren en dakconstructie. Deze nieuwe
standleidingen liggen centraal in de nieuwe woningen en vormen een belangrijk deel van de nieuwe
invulling daarvan.
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Constructie
De constructie bestaat uit bakstenen muren die houden balken dragen voor de vloeren. De kapconstructie is van hout, in de twee oudste delen aan de westzijde zijn
deze balken ruw van vorm, in de overige delen zijn ze geschilderd en regelmatig. De
balklagen van de vloeren en de dakconstructie zijn in lokale ritmes geplaatst elk deel
heeft zijn eigen constructieve ritme.
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Toevoegen
Haaks op de bestaande houten balken van de kapconstructie van het noordwestelijk deel worden
nieuwe balken ingevoegd. Deze balken zorgen
ervoor dat de invulling van de ruimte tussen de
balken met vloeren veranderd kan worden.

Invullen
Tussen de balken van de tweede verdiepingen
van het zuidelijk –en westelijk deel liggen nu
doorlopende vloeren. In deze vloeren worden
gaten gemaakt zodat de oorspronkelijke invulling veranderd. De ruimte tussen de balken wordt
niet langer overal opgevuld zodat het licht in de
woningen overal kan komen.
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Decoratie
De decoratie bestaat uit pleisterpatronen en kleuren. De gevels aan de west – en
zuidzijde zijn in de zelfde kleuren geschilderd, grijs dat boven lichter is dan onder.
De oost –en zuidzijde zijn aan de atriumkant wit geschilderd, de overige delen zijn
van onbedekt baksteen.
Het decoratieve schema van de straatgevel van het zuidwestelijke deel bestaat uit
een pleisterlaag die vormgegeven is als een stenen muur. Ook de zuidgevel is aan de
straatkant bekleed met een pleisterlaag die een muur van lagen nabootst. Op de hoeken bevinden zich pilasters die de dakrand lijken te dragen. Aan de atriumkant van
dit deel wordt de decoratie met lijnen doorgezet dat ook in de gevel aan de oostzijde
gevolgd wordt.
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Volgen en wijzigen
De decoratie van het zuidwestelijk deel heeft
een ordening in de pleisterlaag die doet denken
aan grote stenen. Deze decoratie wordt gevolgd
in de wijzigingen aan deze decoratie. Er worden
vierkante vlakken van verschillende grootte in het
pleisterwerk toegevoegd waarvan een aantal kan
dienen om de naam van de winkel op te zetten.
Deze nieuwe vlakken vormen nieuwe, grotere
stenen in het bestaande patroon.

Wijzigen
De kleuren van het huidige gebouw maken geen
onderscheid in functie. In het nieuwe ontwerp
volgen de kleuren de achterliggende functie; de
winkels zijn donkergrijs, de woningen een lichter
grijs.
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Resultaat
Het resultaat van de manipulaties is een gebouw dat de gebruiker dicht bij de historische delen van het gebouw brengt. De nieuwe functie zorgt voor een intensief
contact met het gebouw, en met zijn geschiedenis. De combinatie van nieuw en
oud versterkt de bestaande, historische relaties in het gebouw. De nieuwe delen zijn
herkenbaar nieuw en laten het gebouw tegelijkertijd intact als ze het aanvullen of
veranderen.
De veranderingen hadden groter gekund, er hadden nog veel meer wijzigingen doorgevoerd kunnen worden die het gebouw onherkenbaar hadden veranderd. Daar is
niet voor gekozen omdat het niet nodig is. Het doel van het ontwerp om een nieuw
gebruik toe te laten en kenmerkende historische delen te versterken is met deze manipulaties bereikt. De historische ervaring is met deze aanpassingen veranderd maar
nog steeds aanwezig.
De volgende tekeningen geven een overzicht van het resultaat en lichten het toe.
Aangezien de historische ervaring in de inleiding gekoppeld is aan gebruik van het
gebouw is het moeilijk om vast te stellen of deze ervaring daadwerkelijk mogelijk
is. In de tekeningen is geprobeerd de verhouding tussen oud en nieuw te laten zien,
zodat een idee gevormd kan worden van de mogelijke ervaring.

101

ontsluiting via structuur

toevoegen nieuwe balken

kern met natte ruimten en standleiding

invullen met vlakken

Woningen West

nieuwe decoratie

oppervlak verschillende winkels

nieuwe entrees

ligging in het centrum

Winkels

ontsluiting via structuur

kern met natte ruimten en standleiding

verhogen vloeren

invullen met vlakken

Woningen Zuid

zitjes om meer afgezonderd te zitten

plaats voor gezamelijke activiteit

geurende lavendel

stromend water

Atrium

afscheiding van het atrium met groen dat tevens geluid dempt

toevoegen nieuwe balken

verhogen vloeren

invullen met vlakken

Woningen Oost

Begane grond, niet op schaal

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Doorsnede B-B’, niet op schaal

Doorsnede C-C’

Doorsnede A-A’
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