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Kijken en luisteren is het meest belangrijke voor een architect om tot nieuwe
ideeën te komen: iedere dag opnieuw de werkelijkheid onder ogen te zien om zo
de essentie van het innerlijk achter het uiterlijk op analytische én op intuïtieve
wijze te proberen te ontdekken. Het steeds opnieuw kijken en luisteren is essen-
tieel voor filosofen, wetenschappers, kunstenaars, schrijvers, ontwerpers en archi-
tecten om de wereld van morgen te creëren. Het samengaan van ratio en intuïtie,
van analyse en gevoel in dit proces resulteert in een optimaal beeld van de werke-
lijkheid en in een nieuwe werkelijkheid. De versmelting van het intuïtieve en het
analytische van het vak architectuur noem ik poëtisch ingenieursschap. 

Voorwoord
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Het sublieme van het gewone
Kijken en luisteren is het startpunt van iedere creatie. Het steeds weer opnieuw
bekijken van het gewone laat je het sublieme achter de dagelijkse werkelijkheid
ontdekken [1]. Bij onderzoeken en ontwerpen is het omgekeerd vaak moeilijk om
het gewone te vinden, omdat het zo vanzelf spreekt. Een logische oplossing wordt
dikwijls pas via omwegen gevonden, terwijl het beste resultaat dichtbij ligt, van-
zelfsprekend is en tegelijkertijd het sublieme herbergt. Kijken en luisteren naar het
gewone en het ongewone van het leven vormt dus de basis van het zien en het
maken.

Kijken en luisteren
Tijdens mijn jeugd in Zuid-Limburg leerde ik vanuit de wortels van plaats en cul-
tuur te kijken en te denken. Van huis uit werd ik gestimuleerd om te schetsen, te
schilderen en te bouwen. In de vakanties trokken we eropuit, de grens over en
verder. Door de verschillende landschappen, bebouwing en mensen te schetsen,
leerde ik zien. Ik zag dat naarmate de landschappen veranderden, de gebouwen
en de mensen veranderden. Bij ieder landschap hoort een materiaal, een bouw- 
en een leefwijze.
Nog steeds vergroot ik tijdens mijn reizen mijn ervaring als architect door grote en
kleine momenten en monumenten te bekijken, te analyseren en mee te nemen in
mijn herinnering. Het maken van reisschetsen laat al die momenten door mijn
hoofd, hart en handen glijden. 
Reizen doet me nog meer beseffen dat de gebouwen die ik maak documenten van
de tijd zijn. Hoewel het denken over ontwerpen steeds voortgaat, is een gebouw
een statisch monument van de cultuur en maatschappij van een bepaalde tijd. Een
gebouw is dienend aan de opgave van de opdrachtgever en is tegelijkertijd auto-
noom. Mijn gebouwen wil ik krachtige statements laten zijn die trotse bijdragen
leveren aan de omgeving waarin ze staan [2].

Kunst of natuurkunde
Na de middelbare school twijfelde ik tussen een opleiding aan de Kunstacademie
en de studie natuurkunde. Ik koos voor architectuur. Architect zijn zag ik als de
mogelijkheid mijn passie voor het creatieve te kunnen combineren met die voor

Achtergrond
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het uitvinden en ontdekken. Deze beredeneerde intuïtieve keuze bleek een goede,
immers, de nieuwsgierigheid die hoort bij het onderzoeken van iedere ontwerp-
opgave is de sleutel naar het creatieve proces. 
Als student Bouwkunde in Eindhoven ontwikkelde ik de basisvaardigheden die
nodig zijn om mijn vak als architect te kunnen beoefenen. Zo werd mij kennis van
techniek bijgebracht, leerde ik over sociale en psychologische processen, over de
geschiedenis van de bouwkunst en vergaarde ik kennis van materialen. Door het
schetsen en reizen wat ik deed, bleef ik zelf kijken, zelf ontdekken en zelf zien.
Met schetsen en schilderen kon ik ruimte, vorm, kleur en verhoudingen toetsen en
emotie verbeelden. Bij alles wat ik deed, was mijn eigen observatie leidend en ik
liet me slechts met mate door anderen beïnvloeden.
Toen ik afgestudeerd was, ging ik werken bij een groot bureau waar ik een gedegen
vervolgopleiding kreeg. Te midden van architecten voelde ik me aanvankelijk geen
architect: ik was bezig met het bedenken van een wereld, van ruimtes waarin men-
sen zich behaaglijk zouden voelen en waarin ze verleid zouden worden tot veel-
soortig gebruik van die ruimtes. Mijn omgeving was daarentegen veel meer bezig
met technische details, met materiaalgebruik, met de rationele kanten van het vak. 
Ik realiseerde mijn eerste werken: het gebouw voor Toegepaste Onderwijskunde
en Informatica van de TU Twente en een postkantoor in Breda. De details schetste
ik vanuit het hoofdconcept. Ik leverde een totaalontwerp: ik ontwierp zowel het
interieur als de buitengebieden, ik maakte wandschilderingen in die gebouwen, 
ik zocht en tekende de proporties helemaal uit. De plattegrond en de hoekver-
draaiing van het onderwijsgebouw van de TU Twente hadden de verhouding
1:2:√5. Het hele gebouw, de plattegronden, de gevels én de omgeving, was op-
gebouwd uit veelvouden van deze basismaat. Ook de plattegronden, de gevels en
de omliggende openbare ruimte van het postkantoor in Breda waren gebaseerd op
één basismaat: het vierkant [3] [4] (afbeelding 1).

Afbeelding 1

Plek en maatvoering aan elkaar gerelateerd



6 prof.ir. Jeanne Dekkers

Terwijl mijn eerste gebouwen bijzonder streng geometrisch waren, werd ik in de
loop van de tijd, onder invloed van mijn vrije werk, vrijer. In mijn vrije tijd schil-
derde en schetste ik op kleine en grote formaten, testte ik en vond ik vorm,
betekenis en kleur uit. 
Hoewel ik de technische en de vrijere kant van de bouwkunde aanvankelijk als
twee aparte werelden zag, besloot ik langzamerhand deze twee werelden - en dat
was het resultaat van een innerlijke strijd - met elkaar te verbinden. Mijn werk
werd er veel rijker van. Nu weet ik dat ze vloeiend in elkaar overlopen. 

Het ontwerpen en realiseren van gebouwen voelde ik als een zware verantwoorde-
lijkheid. Dat gevoel is overigens nu nog even sterk aanwezig. Ik realiseer me dat
een gebouw er voor lange tijd staat en dat veel mensen er dagelijks mee te maken
hebben. Bij het realiseren van mijn eerste bouwwerk was ik daarom erg benieuwd
of de ruimtelijke werking en de werking van materiaal en kleur zo zouden uit-
pakken als ik gedacht had; een kleine schets wordt toch ineens een gebouw van
honderd meter. Ik zag achteraf dat de ruimtelijke werking van de werkelijkheid
klopte met mijn ruimtelijke voorstelling vooraf. En zo ging het bij de daarop vol-
gende gebouwen ook. Ik kreeg vertrouwen in mijn kunnen, waardoor ik steeds
meer en steeds stelliger te werk durfde te gaan. Ik raakte verslaafd aan het vak. 

Schetsen
Het schetsen zelf is een belangrijk gereedschap bij het ontwerpen; het is een
middel om gedachten te kunnen visualiseren op een directe, snelle en communi-
catieve manier. Schetsen ordent het denken, het verkent de geest, het tekent er-
varingen op en het leert je kijken en onthouden. In schetsen worden ruimtelijke en
visuele ervaringen uit de herinnering gebruikt om een nieuwe werkelijkheid te
construeren. Schetsen biedt ruimte om dromen te visualiseren, te creëren, dat 
wat niet bestaat; het verbindt intuïtie op directe wijze met de ratio. Tijdens het
schetsen analyseer je bewust en onbewust kleuren, verhoudingen en texturen.
Alles wat je schetst dient als parate kennis bij het ontwerpen. Ruimtelijke er-
varingen, herinneringen van gebouwen en landschappen en kennis van ruimte,
massa, materiaal en detail vormen de ingrediënten van schetsen. In schetsen
kunnen verschillende werelden tegelijk worden gevat en verschillende oplossingen
tegelijk worden getoond: van stedenbouwkundige schaal tot detail [5].

In het onderwijs verdient het schetsen daarom veel aandacht. Schetsen traint je in
het ruimtelijk denken. Schetsen maken het mogelijk om alle schaalniveaus door
elkaar te heen te bedenken en te visualiseren. In schetsen kan de sfeer en het
gevoel worden onderzocht en neergezet die vervolgens de aanleiding vormen 
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voor de uitwerking: van grote lijn tot en met het kleinste detail. Alle ingrediënten
van een gebouw worden op een directe manier integraal met elkaar verbonden in
een schets. Een goede schets is trefzeker en heeft de kracht om het ontwerp-
proces te begeleiden. Immers, de zoekende lijnen herbergen de essentie van het
ontwerp [6].

Globalisering 
De landing op de maan in 1969 was een keerpunt in het bezien van de aarde.
Sinds de beelden vanaf de maan is de aarde een bol die beweegt in de ruimte. 
En wij zijn de bewoners van die bol. Inmiddels is het niet meer dan gebruikelijk 
om de aarde en onze directe omgeving via satellietbeelden te bekijken. Ook ver-
schillende culturen benaderen we vanuit de lucht door het toenemende aantal
vliegreizen. Zoals we vroeger langzaam door een veranderend landschap reisden,
hoppen we nu met het grootste gemak van plek naar plek. De beleving van
cultuur, plek en landschap is door deze ontwikkelingen ingrijpend veranderd. 
De culturele, landschappelijke en maatschappelijke verschillen waarmee we ge-
confronteerd worden, zijn plotseling en groot. 
Globalisering heeft ook de betekenis van architectuur veranderd: de relatie met
plaats en cultuur is geen vanzelfsprekendheid meer; verbondenheid van materiaal,
gebruik en plek is zelfs ontwricht (afbeelding 2). Op iedere plek kan ieder gebouw
gemaakt worden, op iedere plek kan een zichzelf respecterend lands- of stads-
bestuur architectuurcoryfeeën uitnodigen om zichzelf op de kaart te zetten. Op
een presenteerblaadje gepresenteerd, worden trofeeën gebouwd en verheven tot
beeld van de stad. De relatie met de wortels van de plek, de cultuur van een land
en de plaatselijke kennis, geografie en klimatologische omstandigheden worden
daarbij ofwel gebagatelliseerd ofwel terzijde geschoven. De positie van de archi-
tect als virtuoze componist van ruimte, licht en kleur, inspelend op verleden en

Afbeelding 2

Gebouw neemt aarde in beslag
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toekomst, specialist in het concipiëren, realiseren, construeren en materialiseren,
staat hierdoor onder druk. De architect laat zich te vaak verleiden tot het maken
van futuristische beelden die voldoen aan de wensen van de markt. De taak van
de architect wordt op deze wijze uitgehold. De architect laat dit zelf toe. 
Daarnaast is er de crisis. Sinds het begin in 2008 raakt deze de architect heel
direct. De taken en de positie van de architect liggen onder vuur. De energiehuis-
houding van de wereld, de beschikbaarheid van materialen en mineralen, de grote
verschillen tussen arm en rijk en de groei van de wereldbevolking zullen ons
dwingen anders te denken en te handelen. Vanuit deze nieuwe realiteit zal de
architect zich moeten herbezinnen op zijn taakstelling en in een duurzame wereld
moeten zoeken naar antwoorden die tot meer kwaliteit, duurzaamheid en minder
energielasten zullen leiden.



9

Actuele opgaven
Door de globalisering, door de groei van de wereldbevolking, door de uitputting
van de energiebronnen en door de huidige economische crisis is de opgave voor
alle vakgebieden, dus ook voor de architectuur, om deze wereldbol op een zo
kwalitatief hoogwaardig mogelijke manier gezamenlijk te bewonen en te beheren.
Daarbij staat het gelijkheidsbeginsel voor mij bovenaan. Om dat te kunnen be-
reiken dient het vak bouwkunde zich te richten op efficiënt gebruik van materiaal
en energie, op hergebruik, op het energieneutraal bouwen en wonen. Architecten
moeten zich hard willen maken voor het nastreven en het bereiken van deze doe-
len. We moeten voortbouwen op de kwetsbare verworvenheden van onze samen-
leving. De werkhouding van architecten dient daartoe te veranderen in een onder-
zoekende, waarbij we openstaan voor andere culturen en ideeën om zo nieuwe
wegen in te kunnen slaan, op weg naar het ontwerpen van een natuurlijke om-
geving, waarin vermindering van energieverbruik en duurzaamheid voorop staan
en waarin kleinschaligheid, humaniteit en aandacht voor het individuele opnieuw
een plek krijgen [7]. Dat betekent aandacht voor mensen, arm en rijk; aandacht
voor beheer van energiebronnen en materialen; aandacht voor de toenemende
behoefte aan zorg in het algemeen; aandacht voor de relatie tussen plek, klimaat
en kansen voor alle geledingen van de wereldbevolking. De opgave om nieuwe
leegte te ontwerpen, dringt zich op in relatie tot de wens om het bestaande te ver-
dichten tot een duurzame samenleving. Globalisering moet weer plaatsmaken
voor kritisch regionalisme, maar altijd bezien vanuit de context van de wereld. 

In een continu veranderende wereld verandert de kern van de architectuur niet:
het verbeelden en realiseren van een nog niet bestaande werkelijkheid. Om het
vakgebied te kunnen uitoefenen zijn basisvakken nodig: vakken die kennis opleve-
ren van materialen, van principes van construeren, van de werking van klimaat-
aspecten, van bouw- en stedenbouwkundige structuren en principes, maar ook
kennis van sociologische en psychologische aspecten gerelateerd aan de gebouw-
de omgeving. Deze basisfactoren, in feite de meer rationele kanten van het vak,
blijven constant. De maatschappelijke, en daarmee de menselijke aspecten van
het vak zijn echter continu aan verandering onderhevig. De aandacht voor die
aspecten vanuit de architect verschuift daarmee telkens. 

Visie
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Omdat opdrachten steeds complexer zijn geworden doordat ze door een veelvoud
aan partijen in de bestaande context worden uitgevoerd, is een integrale aanpak
en de bereidheid tot het werken in teamverband een vereiste. Dat geldt voor de
constructie, voor de installatietechniek en voor de ruimtelijke aanpak, maar ook
voor het juridische, het kostentechnische en het beheersmatige aspect van elke
opgave. Daarnaast zijn er specialisten die zich in het kader van de opgave bezig-
houden met sociologie, cultuur, geschiedenis en morfologie. Alle partijen dienen
niet alleen hun eigen discipline te beheersen, maar tegelijkertijd ook kennis te
hebben van en open te staan voor de andere disciplines. Deze integrale aanpak
geldt niet alleen voor het uitvoeringsproces, maar ook voor de ontwerpfase. 

Wortels van het vak

Graf van het onzelieveheersbeestje
Op zesjarige leeftijd vond mijn oudste dochter een dood onzelieveheersbeestje.
Het beestje was te klein voor een graf, maar ze was vastbesloten het een laatste
rustplaats te geven. Ze nam aarde uit de tuin en kneedde dit om het dode beestje
heen. Daar stak ze een roze parasolletje van een ijsco doorheen. Het graf was
geboren. Vanuit het respect voor het dode diertje, gebruikmakend van de voor
handen zijnde elementen - aarde en een parasolletje - maakte ze vanuit haar
creatieve geest deze nieuwe vorm (afbeelding 3).

Afbeelding 3

Graf van onzelieveheersbeestje
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Het ontstaan van het graf brengt me tot de wortels van mijn vak. Het creatieve
denkproces, gebaseerd op het respect voor de plek, het gebruik van de aanwezige
elementen en het aanscherpen van de opgave zou de bron moeten zijn voor elk
ontwerp. Vanuit deze benadering, waarbij de ontwerpwijze en -houding steeds
dezelfde zijn, wordt elk ontwerp uniek. Alleen dan kan het specifiek ingaan op de
gestelde vraag, de omgeving en het cadeau van de plek. 

Zo begint het maken van een bewoonbare plek in de woestijn met het plaatsen
van wanden. De aanwezige wind en zand maken dan een prachtig patroon in het
landschap, waarbinnen een oase ontstaat. Vanuit de wens een woonplaats te
maken, gecombineerd met de aanwezige natuurlijke elementen, zand en wind,
ontstaat op directe en logische wijze een vanzelfsprekend, fantastisch ontwerp. 
Het op deze manier ontwerpen, dichtbij de opgave en de gegeven elementen uit
de omgeving, lijkt makkelijker dan het is. Vanzelfsprekende oplossingen vind je
vaak pas wanneer je je beseft de situatie en het probleem goed te kennen. Want
alleen bij het kennen van de oorsprong van de opgave, kun je de essentie vatten
in het idee. 

Ruimte komt tot leven
Alles waaruit het leven en de ziel verdwijnt, valt. Een plant valt, een dier valt, een
mens valt. En een gebouw valt. Als het leven en de ziel uit een gebouw trekken,
dan blijft er niet meer dan een bouwval over. 
De lemen bouwsels, zoals die in vele niet-westerse landen gebouwd en bewoond
worden, zijn een levend voorbeeld van dit proces [8] [9]. Hutten van aarde worden
bijgebouwd wanneer de familie zich uitbreidt, maar als er iemand sterft en die
leefruimte niet meer wordt onderhouden, verwordt deze na een paar regensei-
zoenen weer tot aarde. Bij gebouwen die niet meer worden gebruikt, gebeurt in
feite hetzelfde: van onbewoonde panden worden de ruiten ingegooid, regent het
binnen, wordt de constructie nat, doen duiven en ander ongedierte hun werk en
verwordt het van bouwwerk tot bouwval; het gebouw valt neer. 
Goede gebouwen blijven in leven, vinden steeds weer nieuwe gebruikers. Archi-
tecten hebben de taak gebouwen te ontwerpen die de condities hebben om tot
leven te komen en te blijven leven, doordat gebruikers ze steeds weer opnieuw
omarmen. Het ontwerp dient zich daartoe uit te spreken over die condities die het
gebouw een specifiek karakter geven: ruimtes, maten, materialen, verhoudingen,
details en kleuren. Alleen dan kunnen gebruikers telkens weer houden van het
gebouw, blijft ruimte leven en heeft het gebouw een ziel. 
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Cadeau van de plek 
Iedere plek herbergt een geheim, iets unieks, een zichtbaar of onzichtbaar cadeau.
Door er rond te lopen, door het bestuderen van de historie, de morfologie en de
topografie van de plek en door het spreken met bewoners wordt de onzichtbaar-
heid van de plek zichtbaar. Deze achtergrond en kenmerken vormen de uitgangs-
punten voor het te maken ontwerp. Nieuwe bebouwing moet een brug vormen
tussen het verleden en de toekomst van de plek. 
Elke stad, een collage van gebouwen, straten en pleinen, heeft een beeld en een
eigen karakter. Voor een groot deel zijn de gebouwen in een stad anoniem, maar
er zijn ook gebouwen die karakterbepalend zijn voor de stad en het beeld zelfs
verder aanscherpen. Deze karaktervormende gebouwen zijn herkenbaar - van
oudsher zijn het publieke gebouwen als kerken, stadhuizen, theaters, scholen,
brandweerkazernes en politiebureaus - en geven als geen ander uitdrukking aan
de functie van het gebouw en aan de aard van de plek. Deze gebouwen vormen de
ankers van de stad. Het totaal van die ankers en de verbindingen daartussen -
straten, stegen en pleinen - vormt de stad. De aard van het totaal bepaalt de be-
leving en het karakter van die stad. Het vormt zo het collectief geheugen: het
gezamenlijke beeld dat bezoekers en bewoners van een omgeving met elkaar
delen [10] (afbeelding 4).

Beeld en betekenis 
Ieder gebouw drukt een beeld uit. Dat beeld fungeert als de drager van identiteit.
Het is belangrijk om je als architect bewust te zijn van het beeld dat een gebouw
zou moeten uitdrukken. Het archetypische beeld van een huis, een school, een

Afbeelding 4

Schilderij van stadsmuur Venlo als inspiratie voor museum



13Poëtisch Ingenieursschap

brandweerkazerne of een kerk is bepaald door de historie en verankerd in de 
beleving van de mensen. Dit beeld, de context en de aard van de opgave is
belangrijk bij de bepaling van het beeld van een nieuw gebouw. Een gebouw kan
daarnaast menselijke eigenschappen worden toegedicht: het kan hard of zacht
zijn, gesloten of open, ingetogen, trots of stoer zijn. Deze eigenschappen vertalen
de identiteit van de gebruiker en de omgeving in de identiteit van het gebouw.
Vorm, dimensie, materialen, maat, ritme, transparantie en detaillering zijn midde-
len waarmee het gewenste beeld tot uitdrukking komt [11]. In het vinden van een
beeld is stijl geen expliciet doel, maar een gevolg van de ontwerpbeslissingen.
Zoals het graf van het onzelieveheersbeestje een directe verbinding tussen beeld
en betekenis is, zo moet ieder gebouw de betekenis in een beeld uitdrukken
(afbeelding 5).

Maat en schaal 
Kennis van maten, van maatverhoudingen en van de werking van maten is belang-
rijk in het uitoefenen van het vak van de architect. De studie naar maatreeksen
ontstond vanuit de wens om schoonheid van de omgeving in maat en ruimte vast
te leggen. Want, zo ontdekte men al vroeg, een plein met de juiste verhoudingen
is mooier en functioneert beter dan een plein waarbij dat niet het geval is. Bewust

Afbeelding 5

Politiebureau als blauwe pet zwevend boven de grond (Nijmegen)
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of onbewust meten we onze omgeving en vormen we ons een oordeel over de
ruimte. Afhankelijk van de functie en het gebruik van de ruimte wordt de maat
ervan bepaald. Die maten bepalen of een ruimte als intiem, groots of benauwd
worden ervaren.
De opbouw van een matenstelsel in de gebouwde omgeving moet kloppen met de
aard van het gebruik. Afhankelijk van de context en van de opgave dient de
opbouw en de geleding van de maat steeds opnieuw te worden bepaald om zo
een omgeving te kunnen ontwerpen die bij het gebruik en de gewenste uitstraling
van de omgeving past [12] [13] [14].

De zintuiglijkheid van architectuur
De beleving van een gebouw en haar omgeving is een totaalervaring waarbij de
gewaarwording van alle zintuigen - zien, horen, ruiken, voelen, proeven - door
elkaar heen werken. Het is moeilijk te bepalen hoe de separate werking is van
ieder zintuig bij het beleven van ruimte. Architecten zijn zich vaak niet bewust van
de gevolgen die bepaalde ontwerpbeslissingen op de zintuigen hebben. Sterker
nog, de zintuiglijke beleving van het gebouw speelt vaak nauwelijks een rol bij het
ontwerpen. 
Het is belangrijk om je als architect bewust te worden van de separate werking
van zintuigen bij de beleving van de ons omringende omgeving. Door deze te

Afbeelding 6

Licht laat schaduw zien (Ronchamp, Le Corbusier)
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onderzoeken en te analysen kan het betrekken van zintuiglijkheid in het ontwerp
ervoor zorgen dat ruimtes van een gebouw meer tot leven komen [15].

Zien
Bij de beleving van ruimte is het zien het meest prominent aanwezige zintuig. 
Met onze ogen zien we licht, ruimte, massa en kleur. Met onze ogen zien we
dingen, dingen die geluid maken, dingen die ruiken, dingen die hard of zacht zijn,
zien we dingen die mooi of lelijk zijn. Door te zien neem je dus tevens met andere
zintuigen waar, waardoor dit zintuig dominanter lijkt dan de andere zintuigen. Het
zien beïnvloedt ook de beleving van andere zintuigen: een koude ruimte voelt
warmer aan wanneer er tapijt in ligt en rood gekleurd beton voelt zachter dan 
grijs beton [16].

Licht laat zien 
Zonder licht zie je niets. Door licht zie je ruimte, massa en kleur. Uitzichten, door-
zichten en transparantie bestaan door licht. Licht is de bron van leven en maakt
ruimte zichtbaar. Massa is zichtbaar door licht en bakent de ruimte af. Massa is
materie met structuur en kleur. Structuur en kleur zijn zichtbaar door licht. 
Licht is voortdurend in verandering. Zo veranderen kleur en lichtintensiteit en de
werking van ruimte massa en kleur door het opkomen en ondergaan van de zon.
Licht is het grootste cadeau dat een architect krijgt [17] (afbeelding 6).

De werking van licht
Lichtinval bepaalt het gebruik van ruimtes. Daar waar de zon binnenschijnt, zitten
we graag. Het gebruik van tuinen wordt bepaald door de stand van de zon. En de
oriëntatie van een gebouw op de zon is wezenlijk voor het ontwerp. Zo is een
entree op het zuiden vaak prettiger dan een entree aan een donkere noordgevel.
Een gevel aan de noordzijde lijkt bovendien vlakker dan een schrijlings beschenen
gevel. Strijklicht maakt structuur, maar ook oneffenheden meedogenloos zicht-
baar. Het is belangrijk je daar als ontwerper bewust van te zijn. 
Soms zie je meer door minder licht. Weinig licht werkt gerichter en stelt je in staat
te spelen met licht. Een groot daklicht of een raam bij een vide geeft licht, maar je
ziet geen licht. Met kleine ramen zie je licht en de werking van licht veel beter. In
het Pantheon in Rome verlicht een rond gat bovenin de koepel de hele ruimte.
Licht geeft richting aan de bezoeker van een gebouw: licht boven een trap maakt
het stijgen zichtbaar. Aan het einde van een gang werkt indirect licht beter dan
direct: direct licht geeft schimmen; indirect licht geeft richting en maakt mensen
zichtbaar. 
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Kleurloos bestaat niet 
Kleur is altijd aanwezig, alles heeft kleur, kleurloos bestaat niet. Te vaak wordt
‘kleurbewusteloos’ ontworpen. Architecten hebben vaak weinig kennis van kleur
en niet de moed kleur bewust toe te passen. 
Theorieën over de werking van kleur lopen sterk uiteen. In het algemeen wordt
aangenomen dat je van groen rustig wordt en van rood agressief, hoewel antro-
posofen hier volstrekt anders over denken. Zeker is dat kleur de sfeer van een
ruimte beïnvloedt. 
Het kleurenspectrum is enorm groot en vergroot. Daar waar we aanvankelijk alleen
een kleurenpalet hadden op basis van natuurlijke grondstoffen, is door de ver-
vaardiging van chemische kleuren het kleurenpalet oneindig groot geworden. 
Kleur moet je kunnen lezen, begrijpen en voelen. Kleur staat nooit op zichzelf. Er
zijn altijd omgevingsfactoren, zoals licht, klimaat en reflectie, die de werking van
kleur beïnvloeden. De grootte van het kleurvlak bepaalt de intensiteit van de kleur
en kleuren beïnvloeden elkaar onderling. Ook is de textuur van het oppervlak
belangrijk voor de werking van kleur. Gladde, glanzende oppervlakken lijken

Afbeelding 7

Licht laat kleur zien (Voorzieningenhart, Nijmegen)
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dieper van kleur dan ruwe vlakken en harmonieuze kleuren hebben een andere
werking op de ruimte dan een ruimte met contrastrijke kleuren. De werking van
kleur is ingewikkeld en vereist veel kennis en ervaring om het goed toe te kunnen
passen [18] [19] [20] (afbeelding 7).

Geluid laat de ruimte horen
Geluid is overal aanwezig en bepaalt in hoge mate, maar onbewust, de beleving
van ruimtes. Wanneer je je ogen dichtdoet, hoor je een ruimte beter. Het is dan
mogelijk de aard van de ruimte en zelfs de afmetingen door geluid waar te nemen. 
Geluid is bepalend voor de sfeer van de plek en alle plekken hebben een eigen
geluid. Een station klinkt anders dan een schouwburg, een kerk anders dan een
moskee of een ziekenhuis anders dan een restaurant. Dat geldt ook voor buiten-
ruimtes: de stad klinkt anders dan het platteland en een plein heeft een ander
geluid dan een straat of steeg. Het geluid en de herinnering aan geluid lopen door
elkaar heen en vullen elkaar aan. Samen bepalen ze het geluidsbeeld van een
ruimte.
Door geluid apart te onderzoeken en te analyseren, kan de invloed van geluid op
een ruimte worden bepaald. Architecten kunnen geluiden dan gerichter als ont-
werpmiddel inzetten. Het wordt dan mogelijk om ruimte mede door de akoestiek
vorm te geven, waardoor het niet meer nodig is achteraf akoestische maatregelen
te nemen. 

De herinnering aan geur
Herinnering aan geur werkt sterk op de emoties en kan, vaak onverwacht, beelden
van situaties en ruimtes opwekken: van het huis van je oma, van zomerregen, van
gemaaid gras of van een berghut. Geuren vergeet je niet. Een plek koppel je vaak
onbewust aan een geur: een ziekenhuis, een crèche, een kerk, een bejaarden-
tehuis en een gymzaal hebben elk een specifieke geur. 
Geur ontstaat voor een belangrijk deel door de keuze van materialen: hout ruikt
anders dan staal, beton anders dan baksteen en rubber anders dan wol. Door
specifiek gebruik van ruimtes ontstaat er geur in een gebouw. Een drukkerij ruikt
anders dan een ziekenhuis. 
Het is ongebruikelijk rekening te houden met geur in het ontwerpen van de
gebouwde omgeving. Toch dient het, juist door het belang van de herinnering
eraan en het ervaren van ruimtes, een bewuster ingezet onderdeel van het
ontwerp te worden. Vooral in gebouwen gerelateerd aan zorg, moet geur een
belangrijk aandachtveld zijn. Geur heeft invloed op de beleving en het welzijn 
van mensen. 
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De aaibaarheidsfactor van een gebouw
De ervaring van materialen in een gebouw wordt vaak uitgedrukt in termen van
hard of zacht, warm of koud, vriendelijk of afstandelijk. Ieder gebouw bestaat uit
een palet van verschillende materialen die elk hun eigen temperatuur, hardheid en
gevoel met zich meebrengen. Het totaalpalet van materialen bepaalt de aaibaar-
heid, de tastzin en de smaakzin van een gebouw. Als de gebruiker houdt van zijn
omgeving, dan zal hij die omgeving koesteren en onderhouden, waardoor het
gebouw in betekenis toeneemt.
Een sprekend voorbeeld hiervan is de moskee in Djenné in Mali die na de regen-
periode steeds weer opnieuw wordt besmeerd met modder (afbeelding 8). Het
stadje koestert de moskee en het onderhouden ervan is een groot jaarlijks terug-
kerend sociaal gebeuren. Het betasten van de moskee, het letterlijk aaien en
onderhouden van het gebouw, maakt het gebouw nog dierbaarder. Het zorgt voor
onderlinge verbondenheid.
Het toepassen van aaibare materialen is van groot belang. Dat geldt vooral voor
openbare gebouwen, die van iedereen zijn en daardoor van niemand lijken. Juist
dan moet voor materialen met karakter worden gekozen die bovendien mooi
verouderen. Het zal het respect voor het gebouw vergroten. 

Afbeelding 8

Ieder jaar wordt de moskee met de hand besmeerd (Djenné, Mali)
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Interieur als contramal van het exterieur
De buiten- en binnenzijde van een gebouw zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Exterieur en interieur dienen integraal te worden ontworpen, waardoor
het interieur een direct gevolg is van het exterieur; het exterieur geeft impliciet de
hoofdvorm van het interieur aan: het interieur wordt dan een contramal van het
exterieur. De opzet van een gebouw, de wijze van constructie, de keuze van mate-
rialen en het ritme van openingen in de gevel bepalen in hoge mate de binnenkant
van een gebouw. 
Toch wordt het interieur te vaak als los van het exterieur of van het hele gebouw
vormgegeven. Het is eerder regel dan uitzondering dat de hoofdconstructie wordt
weggewerkt achter voorzetwanden en plafondsystemen. Door de ruwbouw en de
afbouw zorgvuldig te ontwerpen, wordt het vanzelfsprekend onderdeel van het
interieur. Er ontstaat dan samenhang tussen binnen en buiten. Het gebouw krijgt
karakter (afbeelding 9).

Integraal ontwerpen 
Het realiseren van een gebouw vereist kennis van architectuur, constructie, instal-
laties, materialisatie, financiën en procesmanagement. Architecten dienen deze
kennis parallel aan elkaar en integraal te gebruiken tijdens het ontwerpproces.
Om complexe bouwopgaven te kunnen realiseren, werken specialisten van de ver-
schillende disciplines samen. Deze specialisten zijn in staat om, ontwerpend in het
team, hun expertise in te zetten. Om een optimaal resultaat te kunnen bereiken is
een open houding daarbij noodzakelijk: een ieder moet kunnen denken in varian-
ten, er moet een samenspel zijn tussen de constructie en de installaties en er
dient consensus te bestaan over het eindbeeld van het gebouw. Het eindbeeld
bestaat uit het architectonisch ontwerp van een gebouw, waarin de samenwerking

Afbeelding 9

Binnen- en buitenzijde, constructie bepaalt mede het beeld



20 prof.ir. Jeanne Dekkers

tussen de partijen zichtbaar wordt. Afhankelijk van de functie en het gewenste
beeld worden bepaalde specialismen zichtbaarder in het eindbeeld dan andere. 
Zo wordt een stadion in zijn architectuur voor een belangrijk deel bepaald door de
constructie. In een zwembad spelen installaties een voorname rol in het ontwerp.
Deze kunnen zichtbaar of onzichtbaar ontworpen worden. 
Om als architect dit proces te kunnen beheersen, is gedegen kennis van alle vak-
gebieden van de betrokken partijen nodig om goed te kunnen samenwerken. Dat
geldt overigens niet alleen voor architecten, maar ook voor de andere specialisten.
Door het integraal ontwerpen wordt de uiteindelijke kwaliteit van de architectuur
bepaald.

Ontwerpen is als simultaan schaken
Ontwerpen is meer dan de optelsom van uitgangspunten. Het is het samengaan
van ratio en intuïtie en daar is geen recept of handleiding voor. Ontwerpen is als
simultaan schaken: alle beslissingen hebben invloed op elkaar, alles heeft met
elkaar te maken, geen probleem staat op zichzelf. 
Ontwerpen begint bij de analyse van de losse elementen die betrekking hebben
op de opgave, zoals het programma van eisen, de plek, de gebruiker, het budget,
de constructie en de installaties. Daarnaast zijn er uitgangspunten die minder
meetbaar zijn: sfeer, beleving, emotie en uitdrukking geven aan licht, ruimte,
kleur, geur en geluid. 
In het proces waarin de harde en de zachte uitgangspunten gekoppeld worden,
ontstaat het hoofdidee van het ontwerp, het concept. Vaak lijken die uitgangs-
punten tegenstrijdigheden, wordt er gebalanceerd tussen mogelijk en onmogelijk,
tussen geniaal en catastrofaal. Het is telkens belangrijk afstand te nemen en
steeds opnieuw een strategie te bepalen, waarbij de verschillende wensen en

Afbeelding 10a

Logische constructie voor bijzondere vorm (OZW, Vrije Universiteit Amsterdam)
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eisen tot in detail onder de loep worden genomen. 
Als architect moet je steeds bereid zijn om in te grijpen op je eigen beslissingen.
Het bepalen van je ontwerp moet je zo lang mogelijk uitstellen, anders wordt het
je eigen gevangenis. Je mag nooit te vroeg verliefd worden op je eerste concept.
Een kleine verandering kan invloed hebben op het totaalontwerp: alle beslissingen
hebben met elkaar te maken. 
Bij een ontwerpproces beïnvloeden vele betrokkenen het uiteindelijke gebouw.
Dat zijn niet alleen de bouwende partijen, maar ook niet-bouwende belang-
hebbenden: van gebruikers, omwonenden, politici, regelgevers, economen, eco-
logen, energiedeskundigen, invalidenplatformen tot allergiedeskundigen. Dit
proces begint al bij de initiatieffase en gaat door tot na de oplevering. Voort-
durend wordt er ingezoomd op detailniveau, terwijl tegelijkertijd de grote lijn moet
worden bewaakt. Als een regisseur, manager, strateeg en visionair heeft de archi-
tect de verantwoordelijkheid voor de realisatie van een goed ontwerp: de ver-
beelding van de opgave. Afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de
opgave werkt de architect samen met diverse adviseurs om het ontwerp te reali-
seren (afbeelding 10).

Afbeelding 10b

Binnenzijde is een eigen wereld (OZW, Vrije Universiteit Amsterdam)
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Onderwijs is simultaan leren 
Tijdens de opleiding tot bouwkundig ingenieur en in het bijzonder tot architec-
tonisch ontwerper leren studenten de basiskennis en de houding die nodig zijn 
om als architect te kunnen bestaan. Ons vak is bijzonder complex. De student
moet alle facetten van een gebouw, zoals bouwfysica, constructie, installaties,
geschiedenis, bouwkosten en materialisatie, kunnen integreren in een goed pro-
ces, resulterend in een sterk en doordacht ontwerp dat door iedereen wordt
omarmd. Daarbij is diepgang en kennis nodig van het gebied waarin de student
zich specialiseert. Die architectuurspecialismen bestrijken een breed schaal-
gebied: van landschap tot detail, van stad tot stoel, van architectuurgeschiedenis
tot bouwtechniek, van architectuurtheorie tot stedenbouwkunde. Inzicht in strate-
gie en management en bijzondere aandacht voor gedragingen van mensen, van de
gebruikers, zijn daarbij immer een vereiste. Tijdens de opleiding is het onmogelijk
al deze kennis op te doen. Gedurende de jaren zal de student delen van de kennis
tot zich nemen. Onderwijs lijkt zoals ontwerpen op simultaan schaken: de losse
delen van deze kennis worden ingezet om een ontwerp te maken. Dit leerproces
gaat altijd door, een leven lang. 

Het poëtisch ingenieursschap
In mijn rol als professor Architectural Design and Engineering aan de TU Eindhoven
wil ik studenten opleiden tot excellente architecten, ontwerpers en onderzoekers,
die in staat zijn een nieuwe wereld te verbeelden vanuit de bestaande context. Een
architect, een verbeelder van ruimte en massa, dient keer op keer nieuwe werke-
lijkheden te kunnen scheppen die een tot dan toe nog niet aanwezig antwoord
geven op de bestaande leegte of het bestaande bebouwde.
Als docent wil ik het ontwerpproces inzichtelijk maken door het brede palet van
ingrediënten van een gebouw te benoemen, te onderzoeken en te analyseren, om
deze vervolgens als ontwerpmiddelen in te zetten. Studenten dienen hier enerzijds
te worden voorzien van de feitelijke en technische kennis van het vak. Anderzijds
dienen ze inzicht te krijgen in de meer intuïtieve aspecten van het ontwerpen, 
die onontbeerlijk zijn voor het maken van een prettige humane omgeving. 

Uitgangspunten voor het 
onderwijs
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De verbinding van beide ontwerpkanten van het vak - van ratio en van intuïtie -
noem ik poëtisch ingenieursschap. Ik zie het als mijn opgave om studenten hierin
op te leiden.

In de opgaven die ik naar voren breng in het onderwijs vind ik het belangrijk dat
afstudeerders zich richten op onderwerpen die ik zie als de actuele opgaven. De
onderwerpen die ik uit mijn visie op het vak en op de wereld destilleer, zijn:
1. Globalisering versus kritisch regionalisme;
2. Meer door minder met de noodzaak van energiezuinigheid en duurzaamheid;
3. De groei van krimp en het ontwerpen van leegte; 
4. Zingeving in de huisvesting van een toenemend aantal zorgbehoevenden;
5. Het belang van de integrale aanpak van opgaven.

De drie onderzoeksprojecten die ik tot slot zal toelichten, sluiten aan bij boven-
genoemde actuele opgaven. Studenten doen hier op dit moment onderzoek naar
en koppelen er hun afstudeerprojecten aan. 

Werkwijze afstuderen
De studenten die ik begeleid, laat ik beginnen met het verrichten van onderzoek
naar de verschillende door mij geformuleerde opgaven. Daarnaast wordt onder-
zoek verricht naar aspecten die ruimtelijke invloed hebben, zoals naar de werking
van licht, geluid en materialen. De designtools die daaruit voortkomen worden
toegepast in het tweede deel van het afstuderen: het formuleren van de ontwerp-
opgave.
De studenten studeren in een groep af. De verschillende onderwerpen die aan bod
komen, worden verdeeld over de studenten en in kleinere teams onderzocht.
Wekelijks zijn er besprekingen, waardoor er optimale uitwisseling is tussen de
studenten en tussen de onderdelen waarmee ze bezig zijn. In een gezamenlijk
rapport wordt het onderzoek vastgelegd. Dit resulteert in het formuleren van de
designtools. Vervolgens maakt iedere student een individueel ontwerp rondom
een gezamenlijk vastgesteld thema, waarin de designtools worden ingezet. Het
onderzoek vormt onderdeel van een groter doorlopend onderzoek. Voor een
volgende groep studenten vormt het resultaat vervolgens weer het startpunt 
voor hun afstudeeronderzoek. 
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Drie onderzoeksprojecten

1. Meer door minder: herontwikkeling kennisinstituut Deltares
De huidige economische crisis stelt de architect voor nieuwe uitdagingen. In een
markt van krimp is de herontwikkeling en het verdichten van bebouwing evenals
het ontwerpen van leegte in plaats van het bebouwen van lege groene gebieden
een actuele opgave. Strategische sloop, bewuste verdichting en nieuwbouw op
deze terreinen zal nieuwe leegte creëren die weer teruggegeven kan worden aan
de natuur. Het ontwerpen van die nieuwe leegte dient gerelateerd te worden aan
de ecologische zones, waardoor deze nieuwe groenzones bij kunnen dragen aan
het milieu en een lager CO2-gehalte.
Een van de projecten die ik op de TU Eindhoven begeleid is het onderzoek ‘Meer
door minder’. Duurzaamheid, energieneutraal of -arm bouwen en het hergebruik
van materialen vormen daarbij vanzelfsprekende uitgangspunten. De opgave sluit
aan bij de ophanden zijnde herontwikkeling van het terrein en de gebouwen van
Deltares, een onafhankelijk kennisinstituut dat toegepast onderzoek doet op het
gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Voor deze gebiedsontwikkeling
dient een masterplan te worden geformuleerd, dienen gebouwen te worden
gesloopt en er moet nieuwbouw komen: een nieuwe hoofdvestiging van het insti-
tuut. De herinrichting van het terrein dient over dertig jaar gereed te zijn. Daartoe
worden bestaande niet meer bruikbare gebouwen afgebroken, wordt er verbouwd
en bijgebouwd. Het masterplan dient aan te sluiten op de veranderde visie op
waterproblemen van Deltares. Terwijl eens technologie het enige middel was voor
het keren van water, denk aan de Afsluitdijk en de Deltawerken, wordt de oplos-
sing nu veel meer gezocht in het creëren van een nieuw natuurlijk en ecologisch
evenwicht. Een voorbeeld daarvan is het verbreden van uiterwaarden om over-
stromingen van de grote rivieren tegen te gaan. Deze nieuwe inzichten vormen de
inspiratie voor de aanpak van de herinrichting van het bestaande gebied van het
kennisinstituut. 
Het onderzoeksproject kent een aanloopfase, waarin door groepjes studenten 
de thema’s, de context, de plek en de identiteit van het bestaande terrein en de
gebouwen worden onderzocht en geïnventariseerd. Een van de onderwerpen die
door studenten in kaart wordt gebracht, is de relatie van de architectuur met de
gewenste identiteit van het kennisinstituut. Belangrijk is tevens het onderzoek
waarin de middelen en de noodzaak om te komen tot een zelfvoorzienend gebouw
op een rij worden gezet. Daarbij is het cradle-to-cradle-principe (C2C), waarbij
materialen en energie zonder kwaliteitsverlies worden hergebruikt en milieu-
neutraal zijn, leidend. 
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De vooronderzoeken leiden tot inzichtelijke uitgangspunten die het startpunt
vormen voor de tweede fase van het afstuderen: het ontwerpproces. Deze fase is
individueel en behelst het maken van een masterplan voor het gehele terrein en
het ontwerpen van een gebouw, waarbij de kennis uit de aanloopfase door een
ieder individueel wordt meegenomen en toegepast. De eindresultaten worden
getoetst aan de uitgangspunten en vertonen grote verschillen, omdat iedere
student zijn eigen zwaartepunt kiest. 

2. Zingeving en zorgverlening
Zorg vraagt om veel aandacht vanuit de samenleving. De maakbaarheid van het
leven is groter dan ooit en de virtuele wereld en het altijd en overal met iedereen
in contact te kunnen staan, maakt dat de individuele mens onder grote druk komt
te staan. Ook de omgeving is in toenemende mate maakbaar gebleken: de in-
vloeden van de natuurlijke elementen, zoals klimaat, zonlicht, natuurlijke geluiden
en geuren hebben plaatsgemaakt voor geconditioneerde binnenruimten met
kunstmatige verlichting. 
Zorginstellingen vormen de casus van het onderzoeksproject ‘Zingeving en zorg-
verlening’. Zodra iemand zorg nodig heeft, is het van belang dat de zorgomgeving
bijdraagt aan het welbevinden van de patiënt. Vandaag de dag bepalen regels en
voorschriften voor een groot deel de aard en de inrichting van de huisvesting van
zorg. De beleving van ruimtes, die een positieve bijdrage kan leveren aan het
gevoel van gebruikers, is vaak ondergeschikt in het ontwerpproces. 
Door het ontwerpproces in breder perspectief te plaatsen door het ontwerpen
voor zorg te koppelen aan belevingsaspecten, wordt het gebouw niet een letter-
lijke vertaling van regelgeving, maar zal het een antwoord geven op de behoefte
van de mensen die zorg nodig hebben. In een huis voor dementerende ouderen of
een huis voor autistische kinderen moet veel aandacht zijn voor structuur, licht,
kleur, maat en ruimte, opdat de bewoners zich thuis voelen en daardoor in opti-
male conditie geraken.
Het project ‘Zingeving en zorgverlening’ bestaat uit een onderzoeksfase waarin 
de werking van de omgeving op de zintuigen wordt onderzocht. Zo wordt de func-
tie van licht, kleur, geluid en geur onderzocht, evenals de beleving van ruimte in
relatie tot maatvoering. De locatie van het project is het groene gebied van de
Karpendonkse Plas. Daar dient een huis voor zorgbehoevenden te worden ont-
worpen. De studenten zijn vrij in hun keuze voor het type zorgvoorziening. Het kan
gaan om een huis voor ouderen, voor dementerenden of voor anorexiapatiënten.
De uitkomsten van het onderzoek over de belevingsaspecten van ruimtes vormen
de ontwerpuitgangspunten en zijn voortdurend onderwerp van onderling gesprek. 
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Ze dienen uiteindelijk een inzichtelijk onderdeel van het eindresultaat te vormen
(afbeelding 11).

3. Poëtisch ingenieursschap - Badcultuur in perspectief
In het onderzoeksproject ‘Integraal ontwerpen’ werken studenten van de disci-
plines Architectonisch en Constructief Ontwerpen samen. Het is daarom van
belang voor een onderwerp te kiezen, waarin de wortels van het vak architectuur
en de uitdagingen van het maken van een bijzondere constructie samenkomen. In
het ontwerpen van een zwembad, waarin de badcultuur speciale aandacht krijgt,
komen genoemde aandachtspunten samen. De badcultuur is sterk in ontwikkeling
door de toename van vrije tijd, gekoppeld aan aandacht voor gezondheid en ver-
grijzing. In vele Oosterse en Arabische culturen, culturen die inmiddels ingebed
zijn in onze multiculturele samenleving, maken badhuizen een vanzelfsprekend
onderdeel van het dagelijks leven uit. Deze invloed voedt de toenemende be-
hoefte nog eens. 
‘Badcultuur in perspectief’ is een afstudeeropgave die een studie behelst naar de
badcultuur in binnen- en buitenland. De baden worden geanalyseerd op basis van
rituelen, licht, ruimte, materialen, geur, kleur, geluid en hun functioneren in relatie
tot de cultuur. Ook vindt een inventarisatie van de constructie plaats.
Het vooronderzoek heeft inmiddels geresulteerd in een lijvig boekwerk over bad-
cultuur. We zijn in gesprek om dit als standaardwerk uit te geven. De resultaten
van het vooronderzoek vormen het startpunt voor de ontwerpfase. Daarbij kiest
iedere student afzonderlijk een locatie en programma om een individueel ontwerp
te maken. De ontwerpen verschillen sterk: van ritueel bad tot badhuis waarbij de
nadruk ligt op het vervaardigen van een constructief hoogstaand ontwerp. 

Afbeelding 11

Eén gebouw voor zorgopleidingen met ronde vormen en zachte kleuren (OZW, 
Vrije Universiteit Amsterdam)
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Hoewel de afstuderende studenten een individueel ontwerpproces doorlopen,
blijven ze als groep in contact met elkaar en blijven ze ervaringen en kennis uit-
wisselen op basis van het gezamenlijke vooronderzoek dat ze verrichtten.
Hierdoor vindt de integratie van constructie en architectuur daadwerkelijk plaats:
studenten Architectonisch Ontwerpen krijgen meer gevoel voor de constructie en
de wijze waarop deze integraal onderdeel vormt van het gebouw; de studenten
Constructief Ontwerpen moeten op hun beurt uitspraken doen over de werking
van ruimte in relatie tot de functie ervan en over de relatie tussen constructie en
uitstraling van het gebouw.

Opleiden tot poëtisch ingenieurs
Studenten ondervinden met bovengenoemde projecten dat ontwerpen als simul-
taan schaken is en het onderwijs als simultaan leren. Het leven is als simultaan
schaken. Alles heeft met elkaar te maken. Door de separate zetten te bestuderen,
te analyseren en te begrijpen kunnen studenten door oefening uiteindelijk een
wereld creëren waarin ratio en intuïtie samengaan. 

Afbeelding 12

Ontwerpschets
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Een droom die landt
Ik wil eindigen met schoonheid. Schoonheid is universeel, schoonheid is alles-
omvattend, schoonheid bindt, schoonheid maakt verliefd, schoonheid verleidt,
schoonheid is onbeschrijflijk, schoonheid is adembenemend. Schoonheid begrijp
je, voel je. In het verbeelden van een nieuwe wereld is schoonheid het hoogste
goed. 
Bouwen betekent het creëren van nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden voor
de toekomst. Het ontwerpen van een gebouw begint met dromen, met het denken
over hoe het zou kunnen zijn. Zonder te dromen blijven kansen liggen en zal er
niet meer dan een brave aaneenschakeling van de gevraagde ruimtes ontstaan.
Architect, opdrachtgevers en gebruikers moeten durven dromen om zo door de
bestaande werkelijkheid heen te kunnen kijken en nieuwe werelden te kunnen
ontdekken. De architect vertaalt deze dromen in beelden door schetsen die droom
en realiteit met elkaar verbinden (afbeelding 12). De realisatie van een gebouw is
een droom die landt.
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Allereerst dank ik iedereen die hier aanwezig is. Natuurlijk wil ik een aantal men-
sen speciaal noemen: het College van Bestuur voor het in mij gestelde vertrouwen
om mijn liefde, kennis en kunde voor het vak te delen met collega’s en studenten.
Helga, Sandra, de Jannen en alle andere collega’s van mijn bureau die mij altijd
steunen en waarmee we als een grote familie al die mooie gebouwen realiseren.
Zij binden me en laten me vrij. Mijn opdrachtgevers die het vertrouwen in mij
hebben gesteld om samen met hen dromen te laten landen. Alle adviseurs, met
wie ik gezocht, gevochten, gewerkt en gelachen heb. Alle mensen van wie ik het
vak heb geleerd. Dank aan Vibeke die mijn tekst heeft geredigeerd. 

En al mijn lieve vrienden die me omringen en die me uitgedaagd, geholpen en op
mijn plek hebben gezet. En natuurlijk: Martin, mijn kinderen Elise, Anton en Roos
die me iedere dag opnieuw laten kijken. Mijn broer en zussen voor het mooie thuis
wat we altijd hebben. En tot slot bedank ik mijn ouders die me, hoewel ze er niet
meer zijn, mijn mooie jeugd en een optimistische levenshouding hebben gegeven,
die gevoed werd door reizen, schilderen en muziek. Bij hen is alles begonnen, 
ze zijn mijn bron.

Ik heb gezegd.

Dankwoord
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