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-r,.] De vraag is eigenlijk een o'!fatsoenlijke vraag. Want wie bij het meesterwerk aankomt 

met de vraag: meneer, hoe doet u dat nou eigenlijk, verditnt rnaar lln antivoord: meneer, dat 

gaat u geen barst aan. Misschien hee.ft Bedaux een geheim rekensysteem, een 'modulor' en 

misschitn heeft hij helemaal geen sysreem en bouwt hij alleen maar zo mooi." 

· Gert van Zuylen, 1964 (over het hoofdgebouw van de R.K.E.H.1) 

in: Yrii Nederland 28 maart i9641 



INLEIDING 

Als je architectuur stu<leert aan de HTS van Tilburg is een confrontatie met het werk 

van Josephus Henricus Antonius Bedaux (1910-1989) onvennijdelijk. Direct naast het 

gebouw van de HTS staat de voormalige theologische faculteit, een kilometer verderop 

bevindt zich de universiteitscampus en in de binnenstad kom je onverrn.ijdelijk eens bij 

hetkantongerecht ult. Hetzijn geen gebouwen die bij een eerstejaarsarchitectuurstudent 

direct in het oog springen. Ze hebben geen opvalJende materiaJisatie, geen opzicbtige 

esthetiek en aJ helemaal geen spannende, onheilspellende constructies. Kortom ze 

vragen niet om bovenmatig veeJ aandacht van de toevallige passant. Pas na een paa.t 

jaar merkte ik dat mijn blik toch vaak door deze gebouwen werd gevangen en ik vroeg 

me af waarom ze me telkens weer bleven verwonderen. Het afstudeeratelier aan de 

TU/e vormde aan het einde van mijn architectuurstudie een mooie aanleiding om met 

een onderzoek naarde TiJbw:gse universiteitscampus de architectuur van Bedaux beter 

te leren begrijpen. 

Jos. Bedaux heeft zich in zijn carriere ontwikkeld tot een ware architectonische 

vakman. Als aannemerszoon zonder uitgebreide academische vorming heefl hij zich 

altijd gericbt op de concrete realisatie van een bouwkundig 'gestalt'. De ware kwaliteit 

van ziin gebouwen zitdan ook in typische architectonische thema's als de contextuele 

inpassing, de ordening van plattegronden, de schaal en verhoudingen in de compositie 

van de gevels en de manier waarop hij de bouwkundige verbindingen in het gebouw 

detailleert. Om werkelijk iets te kunnen leren van Bedaux is bet daarom noodzakelljk 

om concreet zifn plattegronden, gevels, doorsneden en details te analyseren. Zeker 

voor een architectuurstudent die het werkelijke ontwerpen nog onder de knie moet 

krijgen, is het bijzonder Jeerzaam om te zien hoe een architect als BedaW< le werk 

ging. In tegenstelling tot wat dhr. Van Zuylen in het bovenstaande citaat opteert, hen 

jk mezelf dan ook wel de vraag gaan stellen hoe Bedaux dat nou ejgenlijk doet, een 
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gebouw ontwerpen. 

Welk gebouw van Bedaux 1k zou gaao analyseren Jag voor de hand met de 

universiteitscampus aJs onderzoeksgebied. Van de vier gebouwen die hii hier 

ontworpen had. was hel hoofdgebouw duidelijk het meest bijzondere. Ondanks de 

beperkte keuze, bleek In de loop van het onderzoek dat er in het gehele oeuvre van 

Bed aux geen geschikter on twerp was voor een dergelijke analyse dan het hoofdgebouw, 

namelijk om twee redenen. Ten eerste omdat het universiteitscomplex, 20als hij zelf 

in een intetview vlak voor zijn dood ook beve.stigde2, zijn Opus Magnum is en ten 

tweede omdat het twaaJfjaar durende ontwerpproces van het hoofdgebouw, in concreto 

een beschrijving vormt van Bedauxs architectonisd1e ontwikkeJing. Terwijl de eerste 

ontwerpen die hij maakte voor het hoofdgebouw nog duidelijk een product waren van 

zijn vroege, traditionele, katholiekgeinspireerde stijl. vormt het uiteindelijke gebouw 

een van zijn eerste en direct ook zijn beste moderne ontwerp. 

Om zoveel mogelijk te leren van Bedaux heb ik een vraagstelling geformuleerd die uit 

twee gedeelten bestaat: 

"Hoe maalae Bedoux un onderwijsgebouw en hoe maak je een goed hedendaags 

onderwijsgebouiv in de geest van Bedauxr 

Het eerste ai1alytische gedeelte van de vraag zaJ in zi.jn geheel in dit essay worden 

beantwoord. He! tweede gedeelte echter, zal op zowel een theorefische aJs een praktische 

wifze word en beha.ndeld. Met het ontwerpen van een learning center op de campus van 

de universiteit van Tilburg ( UvT) zal ik een conaeet antwoord op deze vraag formuJeren 

en de wijze waarop ik dat doe zal word en toegelid1t met een theoretische onderbouwing 

in het Jaatste hoofdstuk van het essay. 

Kantongerecht Tilburg 11 



Om tot een goede analyse van Bedauxs hoofdgebouw te komen zal in het eerste 

hoofdstuk de ontwi\<l<eling van Bedaux a1s architect worden toegelicht. Dir nad.mk 

ligt daarbij uiteraard op de belangrijkste omslag in het oeuvre van Bedaw:, van een 

traditioneel naar een modern handscluift, dat tijdens het ontwerpproces van het 

hoofdgebouw plaatsvond. Vervolgens zal ik in hoofdstuk twee de context beschrijven 

waarin het gebouw moest worden ontworpen, omdat dit van grate invloed is geweest op 

het ontwetp, waama de verschillende ontwerpen warden besproken die Bedaux a!Jeen 

en i.s.m. Jan van de Laan heeft gemaakt tussen het verkrijgen van de opdrac.ht in 1950 

en het uiteindelijk uitgevoerde ootwerp van t958. Hoofdstuk drie is de analyse van het 

uitgevoerde ontwerp en vonnt het einde van de beantwoordi.ng van he! eerste gedeelte 

van de vraagstelling. 

Voor bet ontwerpen van een goed hedendaags onderwijsgebouw op de UvT is het 

noodzakeJijk om een gedegen analyse te ma.ken van de context waarin bet gebouw 

moet komen, vandaar <lat in hoofdstuk vier een beschrijvfng wordt gegeven van de 

ontwil<lceling van de universiteitscampus na bet boofdgebouw. Het tweede gedeeJte van 

hoofdstuk vier is een analyse van de hedendaagse campus en de problemen die bestaan 

op stedenbouwkundig/arc.hitectonisch gebied. De conclusies hieruit heb ik gebruikt 

voor de formulering van een ontwerpopdracht en de plaatsing van het ontwerp op de 

campus. Tot besluit zal ik In het eerste gedeelte van hoofdstuk zes uitleggen wat ik van 

Bedaux heb geleerd en het tweede gedeelte za.l gaan over hoe ik die kennis uiteindelijk 

heh gebruikt voor het ontwerp van he~ learning c1mter op de U'vT. 
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1] ONTWIKKELING VAN EEN ARCHITECT 

In de architectuur van Bedaux spelen continuiteit en traditie een belangrijke rol. De 

ontwerpen trachten in geen enkel opzicht avant-gardistisch of modieus te zijn en zijn 

altijd gestoeld op verworvenheden uit het verleden, waarvan ik de oorsprong in dit 

hoofdstuk kort zal toelichten. Je zou het architectonische oeuvre van Bedaux dan ook 

kunnen omschrijven als een constante ontwikkeling naar een abstractere, soberdere 

esthetiek en een continue zoektocht naar de essentie van een bouwopgave, die zich uit 

in een steeds naakter idioom. De werkelijkheid is echter zoals altijd gecompliceerder. 

Belangrijkste dissonant in deze simplistische continuiteitsgedachte is de vrij abrupte 

overgang van het vroege traditionele, katholiekgeinspireerde werk naar de moderne 

esthetiek van de gebouwen die Bedaux ontwierp vanaf midden jaren '50. Dat deze 

belangrijke paradigmaverschuiving in het werk van Bedaux plaatsvond tijdens het 

twaalf-jaar-durende ontwerpproces van het hoofdgebouw van de Tilburgse urtiversiteit, 

is voldoende aanleiding om hier dieper op in te gaan. Dit is dan ook het belangrijkste 

thema in dit hoofdstuk over de ontwikkeling van de architect Bedaux. 



1.1] DEPRESSIE IN SLUIS 

"Daarom zull.en wij de strijd aanhinden tegen 't zogenaamde modeme, tegen de ontaarding 

van ons volk door de modektmst en de rommel, die van aUe kcmten komt binnendringen. Wij 

zullen trachten te behoud1m het goede. oude, voor.tover di~ in onze tijd nog bruikbaar is en 

voorzover dit hee.ft bewezen goed en deugdelijk te zijn. Wij hebben daarnaast een ajkeer van 

het n.ieiiwe, indien dit ni~uwe niet heeft bewezen deugdelijker of schoner te zijn. Wij -zullen 

het materiaal verwerken op eene natuurlijk.e wijze, die overeeiistemt met. het k.arakter van het 

materiaal, 't materiaal waarvan wij zullen nemen. 't schon.e en 't deugdelijke, mai;ir het sch0tte 

hierbij niet als een bijkomstigheid. Wij zullen vonnen maken, die wij weten goed tezijn. ook 

al zijn dew in oudere tijde1i in. gebniik geweest." 

-Jos. Bedaux, 1935 

in: Bouwen in Brabant, Brabantia Nostra, biz. 44.453 

Zoals duidelijk uit dit citaat blijkt, wilde Bedaux in de vooroorlogse periode nog niets 

te maken bebben met de Hollandse, Jaat staan internationale. architectoniscbe avant

garde. Zijn maatschappijvisie en daarbij aa.nslu.itend zijn architectonische opvattingen 

werden in deze periode voornamelijk bepaald door twee organisaties waarvan hij dee] 

uitmaakte, Brabantia Nostta en bet Brabants Studentengilde van 0.L. Vrouw. Het 

Brabantse protec.tionisme dat dezetwee bewegingen kenmerkt, kwamvoo:rt uiteen angst 

die ontstaan was na de ontsluiting van Brabant voor extern verkeer en bedrijvigheid. 

Men was bang dat de Brab;mtse identiteit, en met n;;ime her katholicisme, onder vuUI 

zou komen te liggen door de invloeden van uit bet protest.a.ntse uoo,den. )n <lit klimaat 

on ts ta an de eerste bouwwerken van de h;md van BedaW<, kleine,kapellen die in opdracht 

van bet studentengilde, langs de Brabantse wegen werden gebouwd. Zo werd er In 1937 

ook in Moerdijk, nabij de juist aangelegde brug waar men Brabant binnen.kwam, een 

ka pel gebouwd. "Met de;ze k'1pel had het gilde, met steun va11 Brabantia Nostra, een htilder 
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doel voor ogen ~ Hotland duidelijk maken dat .zij dit land in de eigen waarde van kathotiek 

gi:west moest laten. ,,., De kapellen zijn verschillend in omvang, maat alien gebouwd in 

een typische, traditioneel Brabantse baksteenarchitectuur, met ornamentele baksteen 

rollagen en traditionele houten )<apconstructies. vervaardigd met plaatselijk gewonnen 

bouwmaterialen. Ook voor de eerste woonhuizen die hij in deze tijd ontwierp, ging 

Bedaux uit van streekgebonden typologiel!n en materialen . De gebruikte klassieke 

ornamentiek was daarbij ecbter eerder i.ntuJtief en eciectisch dan ;wiver bistorisch5. Dit 

is typerend voor de werkwijze van Bedaux, hij Jaat zich in zijn gehele carriere, zowel 

in zijn tradjtionele als in zjjn modeme werk, nooit slaafs leiden door vooropgestelde 

stijldogma's, maar !<lest altijd inniitief voor elementen en thema's uit verschillende 

tijden en stijlen en implementeert die op geheel eigen wijze in zijn ontwerpen. Daar 

waar dit in de beginperiode nog door de architectuurcritid werd gehekeld. werd hij later 

geroemd om zijn eigenzinnigheid. Daarbij moeten we wel de aantekening maken dat, 

waar deze stijlvrijheid in latere periode vooral voortkwam uit de sterke architectonische 

intuitie6 van Bedaw<. deze in de beginperiode waa.rsd1ijnlijk eerder een gevolg was van 

een gebrek aan academische vorming en kennis van de architectuurhistorie. 

Nadat er in de oorlog in heel Nederland nagenoeg niets werd gebouwd, kwarn de 

productie in r946 weer op gang. In deze periode, tot ongeveer het midden van de 

jaren '50 kunnen we de architectuur van Bedaux omschrijven aJs een tradilionele 

baksteenarcbitectuur, die kenmerkend is voo1 een groot deel van bet Brabantse 

gebouwenbestand uit dle lijd. Onder invloed van de Delftse school, met Graudpre 

Moliere als protagonist, ontwierpen de kathoUek-geinspireerde architecten, traditionele, 

bakstenen gebouwen en keerden zjch hiermee tegen de 'anonieme', 'onmenselijke' 

architectuur van de CIAM. Arcbitecten als K.ropholler. Berghoef. en De Bever, 

bouwden alien in deze slijl en dienden ook als inspiratie voor Bedawc. Via K.ropholler 

was uiteraard ook de invloed van Berlage zichtbaar, die zich uitte in een rationeel en 

traditioneeJ materiaal- en typegebruik. De ontwerpen uit deze periode kerime.1:ken zich 

Kapel Loon op Zand, 1939 17 



dan ook niet zozeer door een sterke elgen signatuur, maar eerder door de va.kkundige 

toepassing van een regionale bouwwijze. Al vanaf r936 was Bedaux lid van de Bossche 

kring en ook daar kwam hij in contact met architecten die zich in de katholieketraditie 

richtten op de vervaardiging van baksteenarchitectuur. De ornamentiek van Bedaux 

stand in deze tijd echter nog i.n schril contrast met de soberhe.id die de Bossche 

architecten nastreefden. Vanaf eind jaren '40 is duideUjk te zien hoe ook het oeuvre van 

Bedaux ingetogener wordt, hij tracht zijn gebouwen met steeds minder middelen, een 

eenvoudiger, krachtiger uiterlijk te geven. Maar hoewel hij de esthetische versobering 

van de Bossche School in zijn elgen archltectuur implementeert, blijft hij altijd fel 

gekant tegen de dogmatiek en mathematische benadering van architectuur van deze 

beweging7 en wenst hij niet als Bossche Schoo1-architect te warden betiteld. Bedauxs 

ontwikkeling naar een ingetogenere esthetiek, is ook niet enke1 aan de invloed van de 

Bossche School toe te schrijven . 

ln heel Nederland zien we in de naoorlogse periode een tendens van versobering in 

de architectuur. De redenen hiervoor waren van. zeer pragrrtatische aard, zo waren 

alle bouwmaterialen nog tot in de jaren '60 op de bon en was het uiteraa rd van groot 

belang dat Nederland weer zo snel rnogelijk, zo efficient mogelijk weed opgebouwd. 

Een ambachtelijke manier van bouwen in combinatie met een rijke ornamentering 

was hierbij uiteraard 011denkbaar. Door de voortdurende woningnood werd door de 

overheid steeds luider om standaardisatie en normalisatie in de bouw geroepen, opdat 

sneller woningen konden warden geproduceerd.8 

Bedaux wetkt tussen 1947en1953 aan de wederopbouw van Sluis in Zeeuws-Vlaanderen 

en hoewel hij zich hier nog bedient van een tradjtionele, regionaal-geinspireerde 

architecn.tur. zier1 we de noodza.kelijke versobering al duidelijl< terugkomen in 

eenvoudigere, minder uitvoerig gedetailleerde gevels. De architectonische expressie 

wordt noodzakelijkerwijs gezocht in eenvoudige middelen, zoals devariatie in topgevels 
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en kaprichtingen, kozijnmaten en verspringfogen in de rooilijn. De onontkoombare 

eenvoud geeft het dorpje een rusti.ge doch vi tale uitstraling. 

Het eerste uitgesproken moderne gebouw van Bedau.x is de Openluchtschool, die 

hij tussen I952 en 1958, op steenworpafstand van zijn eigen woonhuis en atelier in 

Goirle ontwerpt. Omdat het hier ging om de eerste katholieke openluchtschool van 

Nederland, ging hij ter voorbereidfog op de opgave, naar Suresnes bij Parijs, om daar 

de openluchtschool van .Baudoin en Lods uit 1936 te bestuderen.9 

Het resultaat Is een prachtig, zeer modern complex dat in hoge mate versehilt van 

al het voorgaande werk van Bedaux. Het gebruik van zuiver.e geometrische vormen, 

de tektonische expressiviteit van balkenconstructies, hevig contrast tussen de 

geslotenheid aao de straatzijde en de openheid aan de kant van bet bos. alien getuigen 

van een veranderd architectonisch perspectief. Het gebouw bestaat uit een langgerekte 

hoofdmassa van twee lagen, met daaraan gekoppeld vier paviljoenachtige leslokalen 

clie aan 2 zijden helemaal konden worden opengezet, zodat ze, in combioatie met de 

open ruimte tussen de pavi!joens in, koo dienen voor het onderwijs in de buitenlucht. 

De twee andere gevels van de lokalen maakte Bedaux bewust juist erg gesJoten, zodat 

voor de nodige 'rugdek.king' wetd gezorgd. Hiermee garandeerde Bedaux ondanks het 

extravertekarakter van deruimte een aangenaam gevoel van comfort en geborgenheid.10 

In al het werk van Bedauxzien we dat-zelfs in de meest transparante ruimten. altijd het 

houvast van een gesloten muurvlak is te vinden, Dit is illustratief voor de manier waarop 

Bedaux omgaat met een veranderdarchitectonisd1 inzicht, hij neemt niet kritiekloos de 

transparantiewens van het modernjsme over, maar combineert de nieuwe vonnentaal 

met zijn reeds verworven kennis van het metier: 

Hoewel de ontwikkeling van BedalL'< naar een modernere archltectuur, voor een 

gedeelte te verklaren is als onderdeel van de algemene Nederlandse tendens naar 
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versobering in de naoorlogse periode, en er ste.rke parallellen zijn met de ontwikkeling 

van a.ndere Nederlandse architecten aJs Jan van der Laan (hierover in het hoofdstuk I.2 

meer), lijh de overgang van Sluis 1953 naar Openluchtschool 1958 toch wel erg abrupt. 

De verkl;uing hlervoor kan warden gevonden in twee belangrijke gebeurten1ssen in 

het leven van Bedaux, De eerste is een reis die hij maakte in 1954 naar Zweden11, 

daar kwam hij in aanraking met het Noordse modernisme van onder andere Asplund, 

waarvan hij erg onder de indruk was32• Maar ook het, in de nationaal-romantische stijJ 

gebouwde, Stock.holmse stadhuis van Ragnar Ostberg uit 1923, met zijn burchtachtige 

opzet, maakte grote indruk op hem 13
. De gebouwen die hij In Zweden had gezien, 

vormden voor Bedau.x aanleiding om zich meer te verdiepen in het Scandinavische 

modernisme, waarblj met name de Deen Ame Jacobsen en de fin Alvar Aalto belangrijke 

bronnen van inspiratie voor hem waren 1\ Grootste voorbeeld voor de moderne Bedaux 

is echter altijd l e Corbusier gebleven, zelfs al direct na de t:weede were.ldoorlog lagen er 

tijdschriften van rooderne arcltitectuur, en met oame van Le Corbusier, op het bureau 

van Bedaux15, t:och was er een tweede gebeurtenis noc!ig voor hij z ic.hzelfvan deze. voor 

hem nieuwe, vormentaal ging bedienen. 

In 1956 krijgt BedatLx te maken met een hevige depressie, waardoor hij een half jaar 

Jang niet in staat is om te werken. Hij grijpt deze midlifecrisis avant la letrre aan om 

een bezoek te brengen aan bet plaatsje Sluis waar zijn laatste wederopbouwwerken 

in 1953 waren opgeleve.rd . Volgens de overlevering heeft hij daar rondgelopen, zijn 

belangrijkste traditfonele we.ck bekeken, zijn zonden overdac.ht en is teruggekomen 

om te verkJaren: "Het moet helemaal anders!"16 Toen pas kreeg hij het lef om de 

sprang naar het modernisme te wagen . He! is nauwelijks voor te stellen hoe ingdjpend 

het moet zijn geweest voor een 46-jaar oude, gerenommeerde architect, om op zo'n 

r.igoureuze wijze afstand te nemen van je gehele tot dan toe gerealiseerde oeuvre. Maar 

Bedau.x. doetdit en ontwerpt in de paar jaar daama direct:zijn beste werken. fnteressant 

is het om te zien hoe de versch.illende ontwerpen voor het hoofdgebouw van de Rooms· 
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Katholieke Economische Hogeschool Tilburg (R.K.E.H.T) representanten zijn van 

de verschillende fasen die Bedaux aJs architect in de jaren '50 doorloopt, en zo een 

afspiegeling vorrnen van zi}n architectonische ontwikkeling van traditioneel naar 

modern. In de hoofdstukken 3 en 4 zullen respectievelijk de niet uitgevoerde ontwerpen 

en het definitieve ontwerp voor het hoofdgebouw worden besproken. hieronder zal ik 

nog even kort toelichten hoe de chronologische ontwikkeling van hetontwerp samenviel 

met de Bedauxs architectonische evolutie. 

1.2] ONTWIKKELING VAN EEN ONTWERP 

Op 22 september 1950 k:reeg Bedaux de opdrncht voor de vervaardiging van een 

schetsontwerp voor de hogeschool. Oat plan was in november l95r gereed.17 Hiervan 

is echter niets meer terug te vinden in het archief van Bedaux, wel zijn er foto's van 

de maquette van het tweede ontwerp dat Bedau.x maakte nadat hij de kritiek van de 

Dienst Publieke Werken op het eerste ontwerp had verwerkt. Hierin is te 2ien dat 

het nog een residu is van Bedauxs traditionele baksteenarchitectuur. Ket vertoont 

ovetduidelijke overeenkomsten met werken als de Fatimakerk en het plan zuid in 

Den Bosch, bejden uit deze zelfde periode aan bet begin van de jaren ' 50 en al was 

er hier a] we.I sprake van ee.n versobering van de stijl, het heeft nog niets van doen 

met 'het nieuwe bouwen' of het functionaJisme. De kritiek van Publieke Werkert o-p 

het eerste ontwerp richtte zich met nai,ne op de kleinschaligheid van het plan. Het 

gebouw diende te wordeo vormgegeven als een mo11umenta1e beelndiging van de oost

west-boulevard uit hel stedenbouwkundige plan van Auke Komter en )an van der Laan, 

hiervoor vonden de opdracbtgevers dat het eerste outwerp te gering was in hoogte. Op 

de foto's van de maqyette is te zien dat Bedaux in het tweede ontwerp tegemoet kwam 

a;i.n deze eise11 met een toren achter de aula. In i953 wordt Bedaw< gevraagd om voor 

de verdere uitwe.rking van de plannen samenwerkitig te zoeken met een architect dje 
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ervaring had met grote. open bare gebouwen, thuis was is de subsidieregels en wist van 

bet reilen en zeilen van de Rijksgebouwendienst. Bedaux koos Jan van der Laan. Hun 

ontwerp is een jaar later kJaar. 18 Dit ontwerp lijkt in niets meer op het voorgaande 

ontwerp, het gebouw bestaat nu slechts uit een volume met een ongekende, sttenge 

monumentalitei t. Tn hoofdstuk 3 wordt dit ontwerp llitgebreid besproken. Wei ls nu 

nog noemenswaarclig dat het ontwerp waarscbijnlijk ontstaan is nadat Bedaux een 

reis naar Rome had gemaakt en daar getroffeo was door de ruimtelijke effecten van 

de lclassieke atchitectuur.19 Dit verhaaJ is niet zo onwaarschijnlijk, omdat het gebouw 

een erg !taliaaos classicistisch triterlijk heeft. Vervolgens krijgt Bedaux, zoals eerder 

besproken, in .r956 een depressie en in 1957 wordt het plan bij bet mirtisterie tet 

verlcrijging van subsidie ingediend. Op dat moment neemt Bedaux afstand van bet 

ontwerp, naar eigen zeggen, omdat het architectonisch klimaat in Nederland zou zijn 

veranderd en het plan dus een achterhaalde esthetiek hadw Al zou je kunnen ste) len 

dat Bedaux hi er wel gedeeltelijk gelijk heeft, omdat de a.rchitectuurwereld in Nederland 

op dat moment aan grote veranderingen onderhevig was, moet wel de kritische vraag 

gesteld worden in hoeverre het Otlde on twerp van 1954 aansloot bij het heersende beeld 

van de Nederlandse architectuw van toen. Daarnaast is het ujteraard overduidelijk dat

de klassieke uitstraling van het oude ontwerp, geenszins meer strookte met de nieuw 

verworven moderne idealen die Bedaux na zijn terugkomst uit Sluis aanhlng. Bedaux 

stelt Van der Laan voor om een nieuw ontwerp te maken. Tn febn,iari 1958 is hij klaar 

en legthet plan aan Van der Laan voor. Nadal deze hel kritisch bestudeerd heeft zegthii 

grootmoedig: 'i\ls ik in de jury <:at en ik moest on~e beide plannen beoor(1elen, (.Ian was de 

prijs voor jou. "21 Vanaf dat moment gingen ze verder met het on twerp van Bed aux en in 

1962 vond de officiele opening plaats door toenmalig Kpningin Juliana. Saillant detail 

daarbij is dat bet protocol een uur uit1iep omdat Bedaux graag zelf Hare Majesteit, met 

een wandelingetje door het gebouw, het ontwerp wilde toelichten.22 

Al maakte Bedau.'<, na zijn 'openbaring' in Sluis. vooral modern werk, hij heeft de 



traditionele architectuur nooit helemaal afgezworen. Vooral de woningbouw bleef hij, 

wellicht om economise.he redenen, ook in een traditionele vormentaal ontwerpen. 

Belangrijkste voorbeeld hiervan is het on twerp van 95 woningen dat hij tussen 1968 en 

1973 maakt voor de Koekebakkershoek in Hulst, dit is tegelijkertijd een van zijn laalste 

ontwerpen. l n de jaren '70 neem~zoon Peter J>aul het werk la.ngzamerband over en Jos. 

ovedijdt µiteindelijk op r4 Juli 1989 aan een hersenbloeding.23 

1.3] VAN DER LAANSVARIANT 

Oat Bedauxin zijn ontwikkeling als architect van traditioneel naar modem in de jaren 

'50 ruet alleen staat, is in hoofdstu.kt.I reeds besproken. De paralJelle ontwikkeling van 

een Nederlandse architect in het bijzonder, is echter we! zeer opmerkelijk, namelijk die 

van de architect waarmee Bedaux heeft samengewerkt aan het hoofdgebouw voor de 

R.K.E.H.T: }an van der l.aan. Tijdens hetontwerpproces voor dit gebouw. waat Van der 

Laan bij was betrokken tussen t953 en i962. was.hij ook bezig met zijn ontwerp voor 

het Eindhovense stadhuis (1938-1969). Evenals de ontwikkeling van het ontwerp voor 

het hoofdgebouw exemplariscH was voor Bedau.Xs atchitectonische evolutie, zo was het 
ontwerpproces voor het stadhuis dat voor Van det Laan. De tegelijktijdigheid van deze 

processen maakt een onderzoek naar het onderlinge verband nog interessanter, te meer 

gezieo de formele overeenkomsten tussen de twee uiteindelijke gebouwen. 

ln bet interbellum worstelt Eindhoven met haar identiteit, als conglomeraat van aan 

elkaar vastgegroeide dorpen" wekt ze met haar :kleinschaligheid nooit de indruk een 

echte stad te zijn. Bij een grote stad hoort een represen.tatief s tadhuis, moet de gedachte 

van de raad zijn geweest toen zij hiervoor in 1938 een openba.re prijsvraag uitschreef. 

Op II mei 1939 werd de Leidsche architect fr.) . van der l..aan met zijn ontwerp 'Broleto' 

tot winnaar uitgeroepen van deze prijsvraag24 waaraan ook Bedaux dee1nam25• Jn de 



maquette van het ontwerp zien we dat ook Van de.r l..aan zich in deze tijd bediende 

van een traditionele vormentaal met schuine kappen met topgevels, een njnmazige 

raamverd.eling en een stadhuistoreo. Hij sluitmet zijn gebouw op een zorgvu:ldige wijze 

aan op de kleinscha.Iige structuur van de toenmaHge Eindhovense binnenstad. Hoewel 

BedaW< met de opgave voor het hoofdgebouw in TiJburg uiteraard een veel minder 

stedelijke context had, \'ertoont zijn tweede ontwerp uit I952 formele gelijkerussen met 

dit plan van Van der Laan. Het is een zelfde soort k.leinschalige baksteenarchitectuur 

met strakke ritmes van ramen, schuine kappen, door de bouwvolumes gevormde 

binnenpleinen en een verticaal accent in de dassicistiscbe toren. 

De oorlog en de wederopbouw zorgen voor ernstige vertraging van de bouw, maar als in 

1949 de situatie in de tijdelijke huisvesting van de gemeente onhoudbaar wordt, gee:fl 

de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting in ja.nuari van dat jaar toestemming 

voor de bouw van een gedeelte van het st.adhuis, namelijk het secretariegebouw.26 Dit 

volume, <lat in het oorspronkelijke plan aan de Stratumsedijk was gepland, werd nu 

r8o graden gedraaid en kwam zo aan een open mimte te liggen die 'de studentenwei' 

werd genoemd. De traditione.le baksteenarchitectuur van het gebouw, doet erg streng en 

klassiek aan door de krachtige verticale lijnen van het middengedeelte en de symmetrie 

die ontstaat door de beeindiging hiervan aan twee zijden met hogere volumes met eeo 

gedraaide kaprichting. Vervolgens wordt Van der Laan in 1952 gevraagd zijn plannen 

voor de overige delen van het stadhuJs verder uit te werken.27 De maquette die hlj In 

i955 presenteert laat echterzien dat de plannen fiinkzi)n gewijzigdten opzichte van het 

winnende ontwerp uit 1939. De gehele eslhetiek van het plan is. een stuk soberder en 

strengergewoiden en ook is de stedenb9uwkundige invulling stevig gewijzigd, waardoor 

er een groot stadhuisple.in zou ontstaan aan de westkant van het reeds gerealiseerde 

secretariegebouw. Terwijl Van der Laan aan deze versie werkt, is hlj inmiddels ook 

betrokken geraakt bij het ontwe:cpproces van her hoofdgebouw voor de Tilburgse 

hogeschool. Samen met Bedaux presemeerde hij een jaar daarvoor de maquette van het 
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derde ontwerp, dat een nog pregnantere strengbeiden monumentaliteit kent dan zijn 

plan voor Eindhoven, maar de overeenkomsten zijn overduidelijk. Dus hoewel dit derde 

on twerp voor Tilburg wellicht gedeeltelljk ontstaan is door de invloeden die BedaW< in 

Halie opdeed van de klassieken, is het zeer waarschijnlijk dat he! strenge dassicisme 

ook gedeeltelijk van Van der Laan afkomstig was. Het is ook mogelijk om andersom 

te redeneren, waaibij Van der Laan voor z~jn Eindhovense ontwerp juist be'invloed was 

door Bedaw:s lta1iaanse classicisme eo -zijn on twerp voor Eindhoven hierop aanpaste, 

Helaas zijn beide heren overleden en is het <laardoor lastig om hier helderheid over te 

verkrijgen. 

Voordat verder wordt gegaan met de bouw van het plan. brengt Van der Laan medio 

1957 de vraag naar voren ofhet in verband r:net de ontwikkeJing van de architectuur we] 

vet standig is een belangri)k en omvangrijk gebouw aJs het stadhuis van Eindhoven ;if 

te bouwen volgens een conceptie die dateerde van 1939 .28 Dit gebeurt in hetzelfde jaar 

als dat BedaUJ< naar het Tilburgse college s tapt en afstan<l doet van bun ontwerp voor 

het hoofdgebouw met precies dezelfde atgumenten. je zou kunnen stellen dat Van 

de:r Laan, evenals Bedaux, in zijn argumentering boter op zijn hoofd heelt, omdat hij 

verwijst naar het oude plan uit i939, terwijl hij ondertussen zelf in 1955 al een nieuw 

ontwerp had gemaakt Om een plan van slechts twee jaar oud te verwerpen omdat 

het niet in het contemporaine architeduurkHmaat zou passen, .is wel erg opmerkelijk, 

vandaar dat Van der Laan verwijst naar zijn eerste ontwerp. De werkelijke reden om 

afstand te nemen van zijn on twerp komt, net als bij Bedaux, echter veeleer voort uit een 

persoonli jke verandering van architectonisch inzkht. 

Vervolgens komt in februari 1958. Bedaux naar Van der Laan toe en laat hem zijn 

nieuwe, moderne ontwerp voor de hogeschool zien, waarna Van der Laan, zoals in 

hoofdstuk u is te lezen, zijn grote waardering voor het plan uitspreekt. In hetzelfde 

jaar presenteert Van der Laan zijn nieuwe ontwerp voor het Eindhovense stadhuis. Het 



nieuwe ontwerp bestaat uit een laagbouw en een daaraan gekoppelde hoogbouw. Als 

je deze hoogbouw weg zou denken, lijkt het of Van der Laan letterlijk de maquette van 

Bedaux heeft meegenomen en er ram en op heeft getekend. De overeenkomsten tussen 

de twee zijn verbazingwekkend, niet alleen de sc.baal en de vorm zijn vrijwel identiek, 

maar hij heeft zelfs een gelijkvormige binnentuin in het ontwerp aangebrac.ht om de 

binnenste ruimten van voldoende daglic.ht te kunnen voorzien. Bedauxs typoiogie 

wordt letterlijk gekopieerd. Het plan van Van der Laan wordt uiteindelijk uitgevoerd 

nadat de architect nogwat wijzigingen heeft aangebracht, en in 1969 wordt het gebouw 

geopend. Belangrijksre wijzigingen zijn dat de hoogbouw niet meerdirect aan de carre 

is gekoppeld, maar <lat e.r ·een Juchtbrug tussen is gekomen, de binnentuin heeft een dak 

gekregen, waardoor er een overdekt binnenplein is ontsraan en de gevel van de begane 

grond van de Jaagbouw is een stuk teruggelegd ten opzichte van de bovenliggende 

gevels, waardoor het een soort hoge plint krijgt. Met deze verandedngen komt Van det 

Laans gebouw weer wat verder van Bedauxs Hogeschool af te staan, maar met name 

door de toepassing van hetzelfde gevelmateriaal, musc.helkalksteen, blijft de gelijkenis 

opzienbarend. 

De wederz.ijdse beinvloedlng van twee architecten wordt in de parallelle ontwikkeling 

sgesdtiedenis van de2e gebouwen inzkhtelijk gemaakt. Onduidelijkheid zal er echtet 

altijd wel blijven bestaan over de vraag wie nu ptecies wie heeft beinvloed en wie 

wat heeft bedacht. het ovedijden van de hoofdpersonen, maakt hinei.ninterpretieren 

onvermjjdelijk. De feiten en jaartallen lijken erop le wijzen dat in het begin van de 

jaren '50 Van der laan vooraJ veel invloed ultoefende ·op Bedaux en dat aan het eind 

van de jaren '50 de roUen zijn omgedraaid en Bedattt de man is die Van der Laan de 

modeme vormentaal bijbrengt. Feit blijft dat er een wederzijdse kruisbestuiving heeft 

plaatsgevonden die twee fantastische gebouwen heeft opgeleverd. 
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1.4] OP ZOEK NAAR DE ESSENTIE 

'
1Het belangrijkste in htt werk van zowel Jos. , als facq. en mij, ~s dat alle.s is teruggebracht tot 

het cssentiele. "29 

- Peer Bedaux, 15·01-2007 

In de ontwikkeling van Bedauxs arc.hitecmur, zien we een steeds grotere 

terughoudendheid in het gebruik vah arc.hitectonisc.he middelen. Het ls een continue 

zoektoc.ht naar de essentie van atchitectuur, waarbij de nadruk sterk wordt gelegd op 

deze essentie. juist door aJ het andere achterwege te Jaten. Om Bedaux te kunnen 

begrijpen zal ik daarom zelf een zoektocht moeten ondetnemen naar de essentie van 

zitn architectuur, zoals ook Peer Bedaux en Jacq. de Brouwer dat ieder op hun eigen 

wijze hebben gedaa.n. 

Eerste vraag daarbij is uiteraatd waatom Jos. BedaW< en zijn twee opvolgers, tel.kens 

weer op zoek zijn gegaan naar de essentie en waarom ze trac.hten om met zo min 

mogelijk m.iddelen hun arc.hitectuur vorm te geven. )e zou de soberheid, een polemische 

betekenis l."l.urnen geven. zoals Hans fbellings in zijn boek over De Brouwer doet. Hij 

noemt de gebouwen van De Brouwer 'doeltreffende pogingen om de a.rchitectuur 

zoveel mogelijk het zwijgen op te leggen, in een tijdperk waarin zo veel archltecten juist 

zeer expressief werk leveren.'30 De retoriek die lbelings aan De Brouwer toeschrijft 

is zeker niet van toepassing op het werk van Jos. Bedau.:<, orndat de arc.hitectuur uit 

zijn tijd helemaal n!et zozeer gekenmerkt werd door krachtige expressiviteit. Bedauxs 

ontwerpen waren dan ook zeker geen reacties op door hem ontdekte misstanden in 

het heersende architectonische klirnaat Toc.h hebben zowel de werken van Jos. Bedaux 

als die van Jacq. de Brouwer een vergelijkbare puuxheid en terughoudendhcid in hun 

expressie. Als we bet werk van De Brouwer besc.houwen als een contfouering van de 

zoektocht naac de essentie. die )os. Bedaux decennia eerder in had gezet, is de vraag 



daarom gerechtvaardigd of De Brouwer met zijn architectuur we! ooit deze polemjsche 

bedoelingen heeft gehad. Is de eenvoud in de architectuur van zowel Jos. en Peer Bedaw: 

als van Jacq. de Brouwer niet vanuit een overeenkomstig verlangen te verklaren? 

De terughoudendheid in het werk van deze drie archHecten is, mijns inziens, in 

eerste lnstantie namelijk helernaal niet voortgekomen uit kritiek op een heersend 

architectuurklimaal, a1 leveren ze die inclirect uiteraard wel, maar uit het streven naar 

tijdloosheid in hun architectuur. Het is deangstvoor de sloophamer, hetonvermijdelijke 

lot voor alle modieuze architectuur, die de ultieme drijfveer vormt voor hun streven 

naa.r eenvoud en de zoektocht naar het essentiele. Het is een eeuwenoud streven 

van architecten, om hun gebouwen te behoeden voor vroegtijdige destructie en de 

oplossing clie Bedaw: heeft gevonden is om zich te beperken tot essentieJe, authentiek 

architectoriische thema's in de expressie van zijn ardtitectuur. om zich zodoende zo 

ver mogelijk te houden van elke vorm van moclieuze invloed op het ontwerp. Deze 

tactiek wordt zowel door zoon Peer aJs door Jacq. De Brouwer overgenome.n, al uit 

zich dat in een duidelijk afwijkende esthetiek. Seide trachten, evena!s hun voorganger, 

de gebouwen zo onmodieus mogelijk te maken zodal ze een bestendigheid krijgen 

die op zijn minst de eigen generatie zou moeten kunnen overleven. De vluchtighejd 

van architectuurstromingen wordt vermeden door te zoeken naar theroa's die in het 

verleden reeds bewezen hebben een grotere bestendigheid te bezitten dan de grillen 

van een nieuwe trend. of zoals Jacq. de Brouwer zegt: ''.Arthitect1~ur is een zoektochi naar 

b~ezen kwaliteiteri''. 31 

Deze angst voor ·vergankelijkheid uit zich niet aJleen op een meta.fysisch n iveau in het 

streven naar een tifdloze arch.itectuu.r, maar wordtook letterlijk manifest in de pogi.ngen 

van Bedauxs nazalen om diens werk.op de monutnentenli)st te plaatsen. ln september 

van dit jaar ginger een brand brief uit van de beheerders van het erfgoed van Bedaux naar 

het Tilburgse coHege van B & W. waarin gevraagd werd om een aantal gebouwen van 
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Bedaux op de monumentenJijst te pla;itsen en zodoende sloop te voorkomen, Dit naar 

aanJeiding van de sloop van een kapitale vilJa aan de Hondsbergselaan in Oisterwijk en 

de nieuwbouwplannen op de plek in Tilburg waar nu het verzorgingshuis St. )ozefzorg, 

van de hand van Bedaux, is gevestigd32• Niet alle gebouwen van BedaUJ< blijken dus de 

bestendigheid te hebben, die hij altifd nastreefde. Toch is het hem wel degelijk gelukt 

om met zijn architectuur een plek op te ejsen in de historie. Zo werd in 2004 het 

Tilburgse Kantongerecht doot scheidend rijksbouwmeester Jo Coenen uitger·oepen tot 

een v;tn de meest insp.irerende gebouwen van Nederland33 en won hij in 1999 postuum 

de sheriff.award, als beste bouwer van de eeuw van Tilburg.34 

De monumentwaard:igheid van de gebouwen van Bed aux is een zeer interessant thema. 

maar niet onderdeel van mijn essay. Waar ik in geinteresseerd ben, ls nlet zozeer de 

objectieve beoordeling van de kwa.l.iteit van he1 werk, aJs we! de manier waarop zijn 

arc.hitectuur tot stand is gekomen. vandaar dat ik de monumentenkwestie aan het 

college overlaat en tetugkeer naar de zoektocht van Bedaux naar de essentie in zijn 

architectuUr. De belangrijkste reden voor Jos. ~edaux. a1s ook voor Peer Bedaux en 

Jacq. de Brouwer, om met zijn architectuur te proberen slechts de essentie weer te 

geven, blijkt dus voort te komen uit een verlangen naar tijdloze architectuur. Maar wat 

is dan precies de essentie van architecluur, waatnaar rr\oet de aandacht van de ard1itect 

gaan als hij zich niet richt op avant-gardisme en vernieuwing, maar op 'de essentie'? 

Deze vraag is zo breed dat het njet mogelijk is er een enkelvoudig, algemeengeldig, 

passend .antwoord op te geven, ledere afzonderlijke architect zal dat op zijn eigen 

subjectieve manier doen. Wat we] jntetessant is, fs om te kijken hoe Beda~ deze vraag 

zou beantwoorden. Dit is dan ook het belangrijkste thema voor mijn essay. Zoals in het 

citaat van Peer aan het begin van dit hoofdstuk al werd gesteld, is in de architectuur van 

Jos. Bedaux, alles teruggebra.cht tot de essentie. Om Bedaux te begrijpen, moet ik dus 

blootleggen, wat voor hem de essentie was en hoe hij dit verwerkt in zij n ontwerpen. 
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In de verschillende boeken en artikelen die er zijn verschenen over de architectuur 

van Jos., Peer en Jacq. is dit onderwerp veelvuldig besprokeo. De thema's die deze 

drie architecten aanstippen als essentieel, liggen altijd vrij dicht bij elkaar. Zo schrijft 

men over Jos.: "bouwk11ndig vakmanschap, gevoel voor verhoudingen en stedebouwk1.mdige 

trefzekerheid"35. Over Peer: "authentieke vom1gevingsprincipes als: mattriaal, vorm, 

plattegrond en verhoudingen vonnen de bel<J»grijkste uitgangspunten. 1136 En over Jacq.: 

"Contextua-lisme, vuhoudingen t1men open en ges/oten vl.akken, vakk1mdige detaillering en 

eeiwoudig materiaalgebmik."37 Alleen authentiek architectonische thema's worden dus 

door de d1ie heren als essentieel omschreven. Als begaafde ambachtslieden werken ze 

-zorgvuldig met de bouwkundige middelen die tot hun beschikk:ing staan. Toch blijft 

het verhaal in deze terminologie altijd abstract en oppervlakkig, ondujdelijk blijft wat 

er precies aan rijkdom schuilgaat achter de woorden: materiaalgebruik. plattegrond en 

bouwkund ig vakmanschap. Waarom is de maoierwaarop Beclau.x een plattegrond maakt 

zo bijzonder, hoe maakt hij keuzes voor materiaalgebruik en wat is er zo vakkunclig 

aan zijn detaillering. Dit soort concrete vragen wordt zelden of nooit beantwoord in 

de a:rtikelen ovef Bedaux. De beschrijvingen stranden altijd in de benoeming van de 

thema's, zondet daarbij uit te leggen wat de behandeling van dat U1ema door Bedaux 

nou zo bijzonder maakt. Om daadwerkelijk iets te kunnen leren van het werk van 

Bedaux is het daarom noodzakelijk een uitgebteide architectonische analyse te ma.ken 

van een of meerdere van zijn werken en d;i.arbij niet te stoppen bij de benoerning van de 

lhema's die bij de conceptie ervan een belangrijke rol hebben gespeeld. Deze thema's 

moeten eerst nadrukkel ifk word en benoemd om er vertolgens proberen achter te komen 

hoe Bedaux:, in de onderzochte casus. speciJiek is omgegaan met deze verschillende 

thema's. Vooral de vraag waatom hij bepaalde ontwerpbeslissingen neemt zal daarbij 

evident zi:jn. 
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2] SCHETSEN VAN EEN MONUMENTAAL KLOOSTER 
De niet uitgevoerde ontwerpen voor het hoofdgebouw van Jos. Bedaux en Jan van 

der Laan (1950-1957) 

Aan de opening van het hoofdgebouw op 13 november 1962 is een ontwerpproces van 

meer dan twaalf jaar vooraf gegaan waarin vier sterk van elkaar verschillende ontwerpen 

zijn gepresenteerd. De context waarin het gebouw moest komen, was van grote invloed 

op het ontwerp, vandaar dat ik in hoofdstuk 2.1 deze situatie zal toelichten. Hoofdstuk 

2.2 gaat over de eerste twee ontwerpen die Bedaux respectievelijk in 1951 en in 1952 

heeft gemaakt en over de overgang naar het derde ontwerp. Hoofdstuk 2.3, 2.4 en 2.5 

gaan over dit derde on twerp waaraan Bedaux samen met J. van der Laan heeft gewerkt 

van 1953 tot 1958. Het uiteindelijk uitgevoerde vierde ontwerp zal in hoofdstuk drie 

worden besproken. 



2.1] EEN PLEK TU SSEN STAD EN LAND 

Een belangrijke aanleiding van waaruit de architeduur van Bedaux ontstaat, is de 

context waarin het wordt geplaatst. Dit geldt zeker ook voor het hoofdgebouw van de 

w1iversiteit, dat op een bijzondere locatie in de stad moest warden gerealiseerd. Het 

is dan ook niet mogelijk om het on twerp van Bedaux goed te begrijpen zonder goed 

te kijken naar deze locatie. Met name de plek die het complex in moest nemen in het 

stedenbouwkundige Plan in Hoofdzaak van Auke Komter en Jan van der La.an en de 

uitzonderlijke positie als overgang van hoogstedelijke boulevard naar Warandebos zijn 

daarbij van belang. 

Na de tweede wereldoorlog werd, de in het eerste hoofdstuk uHgebreid besproken 

Leidsche architect, Jan van der Laan in Tilburg aangesteld om de versnelde groei 

en industrialisatie in de wederopbouwperiode votm te geven. De in deze tijd 11og 

tradit:ionalistisch georienteerde Van der Laan, stelde voor om de 'Nieuwe Bouwen' 

architect Auke Komter bij de planvorming te betrekken, zodat een waar 'shalce-hands' 

project ontstond38. De ringbaan west die op dat moment de oude stad scheidde van de 

uitbreidingswijken, werd in dit 'Uitbreidingsplan in Hoofdzaak' gezien als verticale 

as, van een groat orthogonaal kruis dat Tilburg in vier superwijken verdeelde. De 

horizontale as werd gevormd door een oost-west-boulevard gepositioneerd ten zuiden 

van de spoorlijn, die de ringbaan-oost met -west veibindt en vervolgens bijna doorloopt 

tot aan de toenmalige westelijke grens van Tilburg; het Warandebos. In 1953 komt er 

een nieuw 'Plan in Hoofdzaken', tet vervanging van het plan uit 194039. Hierin werd 

de oost-west-bouJevard verder uitgewerkt. Vanaf het kruispunt met de ringbaan-west, 

werd de boulevard in westelijke rlchtlng verbreed. waardoor een grote groene zone 

ontstond die de overgang vormde van het centrum van de stad naar het daarachtet 

gelegen bosgebied. Deze g:roene zone moest geflankeerd worden door gebouwen met 

hoogwaardige dienstverlenende bedrljvigheid. De instellingen voor kunst, wetenschap 
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en techniek moesten hier een cwtl.!reel centrum doen ontstaan. 

Aan het einde van deze groene culturele zone ·zou het nieuwe universiteitscomplex 

warden gerealiseerd. dat aan de rand van de stad de directe overgang zou vormen 

tussen de hoogstedelijkheid van de culturele zone en hel daarachter gelegen bosrijke 

gebied. Het comple~ moest met een duldelijk accent in de hoogte de climax van de 

verbrede boulevard zijn. De gebouwen werden voorgesteld als hoge vrijstaande 

elernenten jn het groen, waarvan het materiaalgebru.ik zich diende te onderscheiden 

van de woonbebouwfr1g om de bijzondere bestemming ervan te benadrukken.40 Er 

werd gedacht aan 11atuursteen, dat zou contrasteren met de bakstenen woonhuizen. 

Hoe Bedaux .aan deze monumentaliteit votm probeerde te geven, zoi1der een accent 

in de hoogte, simpelweg omdat het programma zich daar met voor leende, staat in 

hoofdstuk 4.2 beschreven. 

Aan de achterzijde werd het universiteitsterrein begrensd door 'De Oude Warande' 

een groot, barok sterrenbos dat i.n q12 is aangelegd door de toenmalige gouverneur 

van Tilburg en Goirle; Prins Willem van Hessen·Kassel41 . Bedaux maakte hier in zijn 

ontwerp dankbaar gebruik van door het bos tot aan de bouJevard door te trekken en 

zodoende het gebouw in een boskamer te plaatsen. 

ln r950 werd Bedaw< gevraagd een ontwerp te maken voor een universiteit op deze 

bijzondere locatie. Hoe hjj deze omstandigheden ruimtelijk heeft vertaald in een 

gebouw zal in hoofdstuk twee en drie wordeo toegelicht. 

De culturele as van het 'Plan in Hoofdzaken' van J. Vd. Laan en Auke Komter 1951 
Met eell voorslel voor de unlversiteit als monumentale beelndging van de as. 39 



2.2] EEN NIEUWE ESTHETIEK 

Het is vrij opmerkelijk te noemen <lat de prestigieuze opdracht voor het ontwerpen 

van het Tilburgse hogeschoolgebouw in 1950 a.an architect Jos. Bedaux werd gegu.od. 

Hoewel Bedaux op dat moment werkte aan een paar grote opdrachten in Tilburg, het 

Pension St. jozefa.org aan de Ringbaan-Zuid en bet Fraterhuis in bet Leypark en hij net 

in 1949 het gemeentehuis van Hilvarenbeek had opgeleverd, bestond zijn gebouwde 

oeuvre op dat moment nog voor het overgrote deel uit woonhujzen, Deze woonhuizen, 

waarvan de hoge kwaliteit in Tilburg en omstreken al grote bekendheid had verworven, 

badden schijnbaar een zodanige indruk op het curatorium van de Hogeschool en de 

Dienst PubliekWerken gemaakt dat zij J1em deze belangriike opgave toevertrouwden. 

Van het eerste ontwerp dat Bedaux voor de hogescht:>ol maakte is in het archief niet 

meer terug te vinden clan een bespreking exva.n in de vergadering van Bu.rgemeester 

en Wethouders van acht november 195r. Het ontwe~p werd vooral beoordeeld op de 

monumentaliteit die het diende u.it te straJen als be~indiging van Komter en Van der 

Laans oost-west-bou.levard. 1n het verslag is o.a. te l.ezen.: UH.et plan-Bedaux gaat uit van 

de opzet, dat het gebouwern;omplex verschillende ingangeri zal tellen, gelegen. rond een zeer 

ruim binnenhof Ook Prof Heere bepleit deze oplossing, Naar zijn mening z11l een uitgestrekl 

gazon, omrin.gd met fraaie gebouwen tegen een achtergri;md v11n hoog opgaand gewas .zeer 

zeker een uit aesthetisch oogpunt te aanvaarden afih~iLing vomien van de boulevard. "42 

Maar hoewel de waardering werd uitgesproken over de formatie van de gebouwen, 

was er minder begrip voor de geringe hoogte van het complex, waardoor onvoldoende 

uitdrukking gegeven zou worden aan de monumentale plaats en functie van het 

complex. De reden waarom Bedaux niet voor een accent in de hoogte koos, maar de 

monumentaliteit probeerde te bereiken inet een ordening van Jage volumes, was dat 

het program.ma een vertica:Je suuctuur vrijwel onmogelijk; maakte. Ruimtes al.s de 

centraJe aula, grote collegezaJen, bibliotheek en leeszaal waten moeilijk in een toren 
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te verwezenlijken.43 

Van het tweede on twerp <lat Bedaux maakte na herzieniog van ziJn eerste plan op grond 

van de bezwaren van zijn opdrachtgevers en van de stedenbouwl"Undige. zijn wel drie 

foto's in het archief aanwezjg. Hierop is te zien dat Bedaux aan hen tegemoet wilde 

komen door het plaatsen van een toren achter de aula. Wat er verder is veranderd ten 

opzichte van het eerste ontwerp is moeilljk te achterha.len, maar wel is duidelijk le 

zien dat de entree nog steeds aan een bjnnenhof is gelegen die de beeindiging van 

de boulevard vormt. De enttee wordt geaccentueerd door vier vlaggenmasten die aan 

het eind van de toegangsweg zijn geplaatst en zo het monumentale ka!akter van het 

complex nog vergroten. izie de illustraties op pagina 261 

Hoewel vooral de verschillen met de. latere ontwerpen voor de bogeschool op het eerste 

moment in bet oog springen. de compositie van mee.rdere volumes verspreid over 

het terrein, de kleinschaligheid in het staccato van ramen en de vierzijdige schuine 

kappen. kan dit ontwerp ook gezien worderi a.ls een duidelijke voorloper hierop. Als 

belangrijkste struclurerende element wordt namelijk zowel in <lit ontwerp als in de 

late.re ontwerpen. de leegte gebruikt. Daar waar de verschillende gebouwen in dit tweede 

ontwerp nog worden gegroepeerd om een gesloten en twee halfopen binnenhoven. 

wordt de gebouwmassa in de twee latere ontwerpen uit 1954 en 1958 in een volume 

samengebracht en om respectievelijk vier en twee binnenhoven geformeerd. Een 

tweede belangrijke overeenkomst met de latere ontwerpen is de plaatsing van het 

complex op en de vormgeving van het percee1. Bedaux zet nadnikkelijk het gebouw 

niet direct aan de straat, maar plaatst het verder naar achter, richting het hos. Het bos 

wordt vervoJgens aan de zijkanten van het gebouw doorgetrokken tot aan de straat en 

aan de straatzijde zelf Worden ook twee gesloten rijen met bomen voor het gebouw 

gezet. Alleen ter plaatse van de toegangswege.11 worden de bomenrije.n geopend. Op 

deze manier ontstaat er een boskamer waardoor de centraal hierill gelegen hogeschool 



wordt afgesloten van de rest van de stacL De precieze vorm van deze boskamer wijzjgt 

nog wel in de latere ontwerpen, maar het introverte karakter bJijft steeds aanwezig. 

Bedauxs opdrachtgevers waren ogenschijnlijk tech niet voJJedig overtuigd van diens 

architectonische kundigheid, want in 1953 vragen ze hem voor de verdere uitwerl<ing 

van de plannen een samenwerking aa.J1 te gaan met een meer ervaren a.rchitect44
• Bed aux 

kiest. dan voor de man die ook deels verantwoordeliik was voor het stedenbouw.kuncl.ig 

plan waarin de universiteit was opgenomen en waarvan het architectonische handschrift 

niet ver van dat van hemzelf af stond; )an v3.11 der Laan. De twee a.rchitecten besluiten 

samen een nieuw on twerp te maken dat ze vervolgens in januari 1954 presenteren. Dit 

ontwerp wijkt ver af van het ontwerp dat Bedaux in 1952 had gepresenteerd. In plaats 

van een complex van over het ter.rein uitgespreide, onderling verbonden gebouwen. 

is nu het hele programma in een volume geconcentreerd. Een grote recht.hoekige 

doos van twee verdiepi.ngen waarvan het programma wordt georganiseerd rend vier 

binnenhoven is centraal op het petceel geplaatst. Opvallend is het irttroverte karakt.er 

dat het gebouw heeft gekregen door de ori~ntatie op de binnenhoven en de l<lassieke 

monumentale uitstraling die vooraJ tot wtdrukking komt in de zuilengalerij in de 

voorgevel en de koepel van de, centraal achier in het gebouw gelegen. aula. 

Ket nieuwe ontwerp lijkt eoerzijds voort te komen uit de indrukken die BedaU)( heeft 

opgedaan bij zijn tels naat ltalie.waar hi) naast de belangrijke werken van de klassieken, 

naar aJJe waarscllijnlijkheid ook het werk van de rationalisten en de gebouwen van de 

universiteit van Rome in de eclectische 'stile littorio' van Piacentini heeft aanschouwd, 

maar hierovet in hoofdstuk 2.3 meer. Anderzijds ZOll je de l<loosterachtige )ntroversie 

van het gebouw toekunnen schrijven aan de invloed van de broer van Jan van der Laan, 

Dom Hans van der Laan. Dlt is vooraJ prominent in de wijze waarop men het gebouw 

betreedt, maar dlt zal ik in hoofdstuk 2.2 verder toelichten. Rest de vraag waarom 

de twee heren kozen voor een, voor hen beiden, vreemde estl1etiek in <lit ontwerp. 
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Het lijkt erop dater zowel bij Van der Laan aJs bij Bedaux in die tijd al een bepaalde 

onvrede was gegroeid over de traditionele vormgeving die ze tot dan toe altijd hadden 

voorgestaan. Daarbij moet niet vergeten worden dat Bed.aux op dat moment nog bijna 

al leen woonhuizen had gemaakt. Het is dus heel goed mogeli jk dat hij de traditionele 

baksleenarchitectuur niet goed vond passen bij een gebouw met een publiek karakter 

en daarom op zoek was naar een esthetiek die hij beter bij dit programma vond 

aansluiten. Deze onervarenheid met publieke gebouwen maakte hem wellic.ht meer 

ontvankelijk voor de dassicistisc.he arc.hitectuurtaal die hij in lta1ie had gezien en 

verklaart ook waarom hij vervoJgens in 1958 deze vonngeving rigoureus a.fwijst en een 

nieuw ontwerp maakt met bet Noordse modernisme in zijn achterhoofd, waa.rmee hij 

tijdens zijn reis naar Zweden in aanra.k.ing was gekomen. 

Tussen 1954 en 1957 wordt er verder gegaan met dit ontwerp en ondergaat hel een 

paar marginale wijzigingen. Zo wo,rdt de zuilengalerij verbreed en de voorgevel iets 

naar voren geschoven, zodat er extra ruimte ontstaat voor de trappen en er ook in de 

binnenru.imte een zuilengalerij on ts ta.at. Ook wordt er wat geschoven met de functionele 

ruimtes, maar in grote lijnen blijfi het on twerp tot 1958 onveranderd. 

2 .3) KLOOSTERLIJKE AFZONDERING 

De kloosterachtige introversie van dit ontwerp uit zich voomamelijk in de man\er 

waarop men het gebouw betreedt. De binnenkomst is hierin na.rnelijk een heel 

fenornenologisc.h titueel waarbij de bezoeker in drie fa.sen uit het stedelijke leven wordt 

gehaald om uiteindelijk binnen in het gebouw in afzondering wetensc.hap te kunnen 

bedrijven. Deze drie fa.sen vormen een fysieke vertaJing van de les 'Binnen en Buiten' 

van Dom Hans van der Laan, die later is vastgelegd in het boek: 'De arcliitectoriische 

ruimte45, Hierin beschrijft hij hoe de drie ervaringsruimten, namelijk de ruimte die we 
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betrekkeo op ons handelen, de ruimte die we innemeo om te !open en de mimte die 

binnen ons gezichtsveld Ligt, resulteren in een drievoudigheid van de architecto.nische 

ruimte, die tot uitdrukking komt in drie afbakeningen va11 ruirnte, van klein naar groot: 

de 'cella' , de 'hof' en het 'domein'. BedaUJ< grijpt deze drie afbakeningen aan om in het 

ontwerp de binnenkomst gefaseerd te lateo plaatsvinden. In de overgang van buiten 

naar binnen en vice versa wordt achtereenvolgens in drie fasen tijd geboden om op 

de drie mogelijke manieren de afbakening van de tulmte zintuigl ijk te ervaren. In de 

eerste fase, komend vanuit de stad, stap je het 'domein' binnen op het moment dat je 

door de opening in de bornenrij stapt en de boska.mer binnengaat. De giootte van het 

gezichtsveld wordt hier afgebakend door de rondomlopende gesloten bomenrij. Op 

deze manier ervaar je voor het eerst een vorrn van 'bjonen zijn', ten opzichte van de 

eindeloze natuurlijke ruimte. Vervolgens loop je door en betreed je de binnenhof, dit 

ls in Van der l...aans terrninologie 'de hof, waar we de ruimte betrekken op ons !open 

en dat eeo n.ieuw 'binnen' vormt vanuit het perspectief van het domein , maar wat een. 

buiten vormt voor de beschouwer die zich in het gebouw bevindt. De laatste stap is het 

blnnengaan van het gebouw dat de fysieke vorm is van Van der l...aans 'cella'. Dit is de 

kleinste en meest intieme ruimte die we betrekken op ons handelen. Deze drievoudige 

entree is een versterk.ing van bet intrpverte karakter dat het gebouw al had door de 

geslotenheid van de gevels. 

Bedaux en Van der laan geven het gebouw in dit ontwetp zeer bewust een sterk 

introvert karakter. De gedachte hierachter is dat men optimaal wetenschap kan 

beoefenen in een gebouw dat sterk naa.r binnen is gekeerd en waarbij de invloeden van 

buitenaf gem.inimaliseerd zijn. ln afzondering zou de acadero.ische commuoicatie eT.I 

vorrning bet best kurwen plaatsvinde.n. Dit uit zich behalve in de drievoudige entree, 

ook in de orientatie van de ruimtes op de vier binneohoven en dedaantit voortkomende 

geslotenheid van de gevels van het gebouw. 

Voorgevel ontwerp hoofdge·bouw 1955, J. vd. Laan en J. Bedaux 
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2.4] HORlZONTALE MONUMENTALITEIT 

• Het gebouw is de stedebmMkundige beeindiging van een brede Oost West VtJrbindmg van de 
stad. Mw kan een siedebouwkundig accent leggen door een piek te makeii in de hoogte, men 

'kan. dii ook berciken door ee1i lage uitgestrekte massa., die d(J.n. echter zeer zeker een duidelijke 

gesloten vorm ;zal moeten hebben." 

Uit: Tekst geschreven ter ondersteunlng van een excursie naar het hoofdgebouw op 

14 september 1961 (het gebouw is dan nag n iet gereed). De schrijver is niet bekend, 

maar hij parafraseert Jos. Bedaux in zijn uitleg over het hoofdgebouw.46 

Vanuit de s tedenbouwkundige setting en het ~cademisch.e program.ma werd vetwacht 

dat het gebouw een zekere monume:ntaliteit zou u.ilstralen. De onmogelijkheid om 

bet programma in hoogbouw uit te voeren, noodzaakten Bedaux en Van der La.an deze 

monumentaliteit op een andere manier vorm te geven. Zij waren van mening <lat dat 

alleen bereikt kon won;len door de laagbouw een krachtige uits ttaling te geven met 

gesloten gevels. D!t was een belangrijk argument om een naar binnen gekeerd volume 

te ootwerpen. Anderzijds .!-'Warn deze introversie voort uit een programmatische wens 

om een kloosterachtig gebouw te maken waar de academische vorrning in afzondering 

plaats kon vinde:n. 

De monumentale uitstraling van het gebouwwerd nogversterkt door de classic.istische 

esthetiek. De entree werd op een s tatige manier geaccentueerd door een zwaar ogende, 

theatrale zuilengalerij die over de voile hoogte was doorgetrokken. Ook de binnenhof 

werd omsloten door een zuilengalerij, maar hier is het systeem fijnmaziger, met ranke 

zuilen en smalle openingen daartussen. Jn lijn met de entreepartij werd het gebouw 

aan de achterzijde bekroond met een groteske koepel, die fier boven het verder platte 



volume uitstak. De maquette u.it 1956 laat zien dat het ontwetp sinds de eersle versie uit 

1954 nog klassieker is geworden. Zo worden de hoeken van het carre nu op een klassieke 

wijze met een verhoging benadru.kt en heeft ook het vierkante volume dat de koepel 

ondersteunt op alle hoeken pinakeJs gekregen. De statigheid van het gebouw wordt 

nog enigszins gereduceerd door de asymmetrische plaatsing van de entree. Vreemd 

genoeg was er voor gekozen om zowel de theatrale ingangspartij als de daarachter 

gelegen koepel niet precies in het midden van het gebouw te leggen, maar net een 

travee naar· links te verschuiven. Hierdoor zijn er in de voorgevel rechts van de entree 

vijfkeer twee, en links ervan maar vier keer twee vierkante ramen. In eerste fostantie 

lijkt deze oplossing voort te komen uit een programmatische noodzaak, omdat de extra 

binnenbof, rechts van de en tree automatisch voor meer massa zorgt in de rechter flank 

van het gebouw, Maar Bedaux blij!ct deze subtiele asyrnmetrie exact over te nemen in 

zi jn modem ere variant in 1958 en dus ook in bet ultgevoerd.e on twerp. Hieruit blijkt <lat 

er wel degelijk zeer bewust gekozen is om de strenghejd van bet gebouw gedeeltelijkop 

te heffen door het lntroduceren van een dynamische asymmetrie. 

Zoals eerder vermeld, kwam de invloed voor dit classicistische ontwerp grotendeels 

vanuit LtaM. waar met name in de jaren 130 ontwerpen waren gernaakt die Bedau.x 

en Van der Laan moeten hebben ge\nspireerd. In het interbellum was er in Halie een 

sterke polemiek gaande tussen de rationaJistische Gruppo 7 en de classicisten onder 

leiding v-an Marcello Piacentini. over wat nu de 'officiele' fascistische architectuur zou 

moeten zijn47
. Het ontwerp dat Bedaux en Van der Laan in 1954 maakten lijkt vooral 

onder invloed van de classicistische Italianen te zijn ontstaan, tetwijl het ontwerp dat 

Bed aux in i958 maakte, alsook de hoogbouw uit r972, meer verwantschap vertoont met 

het rationalisme, van bijvoorbeeld Giuseppe Terragni's 'Casa del Fascio' in Como. 

De Stile Littorio die Placentini in i932 had geptesenteerd als zijnde de ware fasdstische 

arcbitectuur vond zljn beslag in de richtlijnen die hij uitsci1reef voor de negen 
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architecten d.ie met hem samenwerkten aan de universiteit van Rome. Door deze 

richtlijnen hebben de gebouwen een sterke consequente esthetiek gekregen die tot de 

verbeelding moet hebben gesproken van Bedaux en Van der Laan, Het ontwerp dat zij 

in 1954 maal-.-ten bLljkt namelijk vrij goed aan de richtlijnen van Piacentini te voldoen. 

Zowel de rnaterialisatie in baksteen en natuursteen, als de k.roonlijst, de red1thoekige 

raamopeningen en de k.lassjeke ornamentatie, zijn een keurige opvolging h ieivan. De 

overeenkomst met de Roomse universiteitsgebouwen is echter nog he.t sterkst in de 

ingangspartijen, deze votmen zowel in Rome als in het Tilburgse ontwerp, met een 

geprononceerde klassieke zUilengalerij, het belangtijkste element van representatie. 

De ontwerpen van Piacenti11i en ziln medewerkers in Rome, hadden Bedaux en Van der 

Laan er schijnbaar van overtuigd datvoor een plechtig programma aJs de universiteit. 

het best een classicistische esthetiek kon worden toegepast. 

Ondanks de, voor beide architec.ten nieuwe, esthetiek vertrouwden zij nog wel op 

het materiaal waarin ze altijd hadderi gewerkt. Het gehele volume werd namelijk 

gedacht in een geelgrijze baksteen in vechtforma.at, gevoegd met voegspecie in een 

lichte kleur"8. Wei vonden ze het noodzakelijk om dit immense bakstenen volume te 

geleden, daarom kreeg het gebouw een plint en afdek.lijst in natuursteen. kwamen 

er mtuursteen omlijstingen om deuren en ramen. en werd de gehele ingangspartij 

in natuursteen u.itgevoerd. In het metsdwerk zouden banden van verglaasde stenen 

worden opgenomen en de stalen ramen zouden in een houten kozi)n worden gezet.49 

Dus daar waar bet uitgevoerde ontwerp juist· opvalt door zijn abstracte monolitische 

vorm die benadrukt wordt door de raamopeningen slech ts als gaten in de muur te 

detailleren, werden in het oude ontwerp de onderbrekingen in het metselwerk ju.ist 

sterk geaccentueerd om 20 de grootte van het volume voor de besc.houwer bevattelijker 

temaken , 
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2.5] EEN THEATRALE RUIMTEONTWIKKELING 

Zeals het blnnenkomen van het gebouw ontworpen was als een feoomenologische 

gebeurtenis in drie stappen. zo was ook de routing in het gebouw vorm gegeven als 

een opeenvolging vaJ1 ervaringen naa1 een di max toe, die uiteraard werd gevormd door 

de centraal gelegen ronde aula. Vanaf de entree in de zuilengalerij, kwam de bezoeker 

achtereenvolgens in de trappenhal. de studenten- of de lerarengalerij, de grote galerij 

en de voorhal van de aula, voor hij uiteindeJijk de aula binnen kon gaan. Hij was dan 

ook al twee keer een klein trappetje op gegaan van achtereenvolgens drie en vijftreden. 

Alles werd in het werk gesteld om de benadering van de aula zo theatraal mogelijk te 

ma.ken. 

Dit had echter grote consequenties voor de gehele plattegrond. Om de grote binnenhof 

heen was een brede gangzone gelegd, als een enorrne kloosterachtige kruisga.ng, die 

de hoofdr-Oute naar de aula vormde. Hierdoor konden de numtes om die gangzone 

heen echter geen direct daglicht meer k.rijgen vanuit de binnenhof De ontwerpers 

wilden graag een naar binnengekeerd volume, met de orientatie naar de binnenzijde, 

vandaar dater al in het voorste gedeelte van het gebouw een tweede binnentu.in moest 

worden geplaatst om deze ruimtes van voldoende daglicht te kunnen voorzien. De 

ruimtes die op deze tweede binnentuin zijn georienteerd. werden vervolgens door de 

ontwerpers niet aan de zijde van de zogenaamde kruJsgang gelegd, maar juist aan de 

andere kant van de t:weede binnentuin, waardoor een nieuwe gangzone noodzakelijk 

was clie pal aan de 1echterzijgevel lag. met een enorm verlies aan ruimte als gevolg. 

Aan de linkerzijde van de grote binnenhofwas geen extra binnentuin nodig omdat hier 

de ru.imtes waren geplaatst die genoeg daglicht kregen door de spaarzarne vierkante 

ramen in de buitengevel. Alleen de ruimtes in lijn met de aula aan de rechter en 

linker zijgevel van het gebouw, kregen g:rote daglichtopeningen aan de buitenzijde. 

Met de Jangwerpige vorm en diepe negge deden de ramen zich voor als een volgende 
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zuilengalerij. De verticale richting van deze ramen leidde daarbij de blik opnieuw naar 

de statige koepel. 

De centrale plaatsing van de aula en de theatrale benadering ervan zorgden voor 

een zeer dwingend ontwerp, waarin er weinig vrijheid was om de ruirntes voor de 

verschillende fundies een vorm en een plaats te geven. Dat zelfs het inrichten van 

de belangrijkste ruimte, de ronde aula, geen sinecure was. blijkt uit de plattegrond 

uit i954. De ontwerpvrijheid werd echter nog verder beperkt door de torentjes op de 

hoeken van het gebouw, waar de trappenhuizen moesten komen. Het plaatsen van 

de belangrijkste trappenhuizen in de vier hoeKen van het gebouw zorgde voor eeu 

zeer heldere sttuctuur, maar ook voor een enonne toenarne aan verkeersruimte. Zoals 

bekend, heeft een vierkant veel meer oppervlakte aan de rand clan in het centtum. Door 

de trappenhuizen helemaal aan de buiteozijde te leggen werd bet noodzakelijk om veel 

gangzone ook aan de gevel teleggen, wat tot enorme verkeersruimtes en dus verlies van 

functioneel gebruiksoppervlak leidde. 

Het ontwe~ uit1954 had een oppervlaktevan 104mx89m = 9256m2. Daarvan bestond 

34% uit binnenhoven. De daadwerkelijk bebouwde oppervlakte, de overige 66% van de 

totale carrevorm, bestond op de begane gronc:j voor de helft uit gang· en trapzone en 

dus ook slechts voor de helft u.it functionele gebruiksoppervlakte, dit is uiteraard een 

bijzonder laag percentage. Ondanks dat het programrna van de hogesdlool tussen i954 

en 1958 nog was toegenomen, had bet nieuwe ontwerp. door een efficiE!nter gebrulk 

van de ruimte, kleinere afmetingen gekregen. Met een totale oppervlakte van 79m 

x 89m = 7031m2 was het ru.irn 22oom2 kleiner dan het oude ontwerp. Van de vier 

b!nnenhoven waien er twee gemaakt, rue nu 32% van de totale oppervlakte van de 

rec.hthoek besloegen. De ruimte binnen was nu echter gunstiger ingericht. waardoor 

54% van de oppervlakte in het gebouw uit functioneel gebruiksoppervlal'"te bestond. 

Daarbij moet we! worden opgemerkt datde overige 46% die weals gangzone benoemen. 
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nu echter ook op verschillende plaatsen functioneel werd gebmikt als verblijfsgebied. 

De gangzone voor de aula bijvoorbeeld. had nu grotere afmetingen gek:tegen waardoor 

ze niet alleen dfende als doorgangsrui.mte. maar ook werd gebruikt als foyer voor de 

aula en als algemene ontmoetingsplek voor studenten en docenten. Dat gelde ook voor 

de gangzone achter de auJa, die werd ingericht als koffiekamer. 

Het ontwerp dat Bedau.x en Van der Laan in r954 presenteerden, had bijzonder veel 

gangzone die nergens anders voor diende dan voor doorgang. In tegenstelling tot het 

gerealiseerde ontwerp. was hier de vorm van de gangen steeds eenduidig langwerpig, 

waardoor er een verkeersruimte cmtstond dieniet bru.ikbaar was als verblijfsgebied, Door 

in het latere ontwerp de gangzones af te wisselen in breedte en lengte en in rnindere 

mate ook in hoogte. ontstonden er duideJijke verkeersrnimten en verblijfsgebieden. De 

ruimte werd functioneel ge.maakt door een duidelijke defin.iering. In het oude ontwerp 

waren de gangen ed1ter niet b.ruikbaar als verblijfsgebieden, maar dienden ze vooral 

om de benadering van de aula zo theatraal rnogelijk te ma.ken en het monUIJlentale 

karakter van het gebouw te benadruk.ken. 
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3] EEN 'GEHEGE' VAN DE GEEST 
Het hoofdgebouw van Jos. Bedaux en Jan van der Laan (1958-1962) 

"Dat mag je inderdaad mijn levenswerk noemen. Het grootste en mooiste complex dat ik 

getekend heb." 

Jos. Bedaux. 1988 (Over de KUB) 

in: Nieuwsblad 12-09-1988 (niet lang voor zijn dood) 

interview door Ruud Erich50 

In 1957 wordt bet ontwerp van Bedaux en Van der l.aan ingediend bij het ministerie ter 

verkrijging van subsidie, het plan lijkt na zeven jaar ontwikkeling eindelijk te worden 

gerealiseerd51 . Bedaux heeft dan echter al in 1954 zijn reis naar Zweden gemaakt en 

in 1956 zijn depressie gehad in Sluis, wat zijn architectonische opvattingen danig 

heeft gewijzigd. Bovendien is sinds het goedgekeurde schetsontwerp uit 1954 bet 

bouwprograrnma stevig gegroeid, wat moeilijk te realiseren blijkt in bet dwingende 

ontwerp. Bedaux besluit er daarom afstand van te nemen en een n.ieuw voo:rstel te 

maken wat, zoals reeds eerder beschreven, in februari 1958 door Van der Laan zeer 

positief wordt ontvangen. Uiteindelijk weten Bedaux en Van der Laan ook het cu.ratorium 

van de hogeschool en het rninisterie te overtuigen van de hogere kwaliteit van dit plan 

en vanaf dan wordt er, tot de uiteindelijk oplevering in 1962, verder gewerkt met dit 

ontwerp. In <lit hoofdstuk zal ik het ontwerp analyseren op grond van tekeningen voor 

de opdrachtverlening aan de aannemer, van een September r961 uit bet arch.ief van 

Jos. Bedaux aangevuld met de persoonlijke ervaring opgedaan tijdens verschillende 

bezoeken aan het gebouw in 2006 en 2007. 



3 .1] COMMUNICATIE EN CONTEMPLATI E 

')a, ik heb inderdaad telkens gezocht naar e1m evenwichi in de spanning die u bestaat t.uss;m 

actie en contemp!atie, tussen dynamiek en bezinning. Ik heb dacuvoor moettn knokkeri." 

· Jos. BedaW<, 1979 

in: De Stem 14-04-1979 

interview door Henk Egbers52 

Op acht oktober i927 werd. in nauwe samenwerking met priester-wetenschappe.r 

Martinus Cobbenhagen. de Roomsch-Katholieke Handelshoogeschool van Tilburg 

opgericht. Als tegenhanger van de door havenbaronnen opgericbte Handelshoogeschool 

in Rotterdam. stelde bet zich ten doe] om de 1elatie tussen econom:ie en ethiek door te 

denken,53 Het gebouw <lat BedaW< ontwierp. moest dus, wellicht nog meer dan bij een 

reguliere universiteft, een uitstraling krijgen van academische bezinning. Daarbij moest 

de interne interactie worden geoptimaliseerd en de extra-curriculaire communicatie 

tussen studenten en docenten worden bevorderd, Niet alleen in de daarvoor bestemde 

onderwijsruimten diende de uitwisseling van kennis plaats te vinden, maar zeker ook in 

de tussenC1..1 imten van het gebouw. Met de fraaie brede gangen die worden afgewisseld 

met prettige verblijfsC1..1imten, moest op een informele wijze de intermenselijke 

uitwisseling van kennis worden gefaciliteerd. 'Peripatetisch onderwijs' was de benam.ing 

die Bedaux aan dit fenomeen gaf, genoemd naar de filosofische school van Aristoteles 

in het anti eke Griekenland. Letterlijk betekent dit: onderwijs in wandelgangen, naar de 

overdekte wandelgangen van de Atheense school c:Ue 'peripatoi'heten. 

Zijn ideaalbeeld van studenten en docenten die. al wandelend door het gebouw, van 

elkaar zouden leren, was in het oude on twerp utt 1954 nog :zeker niet aaowezig. BedaW< 

en Van der Laan gaven daarin de studenten en de hoogleraren nog heel duidelijk een 
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eigeo galerij, links en rechts van de grote binnenhof, als ookeen eigen binnenkomsthal 

met trappe.nhws. De mooie grate tussenruimtes die het gebouw ufteindelijk heeft 

gekregen, geven veel meer aanleiding om te flaneren en met elkaar te communiceren. 

Toch is het de vraag of Bedaux wd echt de intentie had om de ontmoeting tussen 

student en docent met 7.ijn gebouw zoveel ,mogeliik wt te lokken. Het gebouw heeft 

namelijk nog steeds een sterke hierarchie, met name op de verdieping. Hier zijn 

zowel de kamers van de hoogleraren, als de lerarenkamer, om de kleine, plechtigere 

binnenhof gegroepeerd, terwijl de collegezalen, de leeszaal van de bibliotheek en de 

instituten, juist aan de grote binnenhof liggen. De plaatsing van de twee belangrijke 

trappenhuizen is daarbij, zodanig dat de docenten en hoogleraren nor.maal gesproken 

zullen kiezen voo.r de trap tussen de twee binnenhoven, te.rwijl de studenten nagenoeg 

alleen gebruik zulJen maken van de trap tussen de collegezalen. Bedaux wilde met de 

grate haUen en gangen in het gebouw dus wel de inteme communicatie bevorderen, 

maar zonder daarbij te tornen aan de traditioneel hierarchische verhouding tussen 

docent en student. 

Niet alieen moest er rwmte geboden worden voor cornmuoicatie en contempla~ie, het 

gebouw moest ook de jwste sfeer .k.rijgen waarbinneo dit zou kunnen ontstaan. Bedaux 

kiest daarbij 9oor een zeer terughohdende, rustige esthetiek die toch alles behalve 

statisch is. Daarbij laat hij, net als In het oude on twerp, het gebouw een gepaste afstand 

nemen van de stad en maakt vervolgens de overgang van stad naar universiteit voor de 

bezoeker ervaarbaar meteen drievoudige entree. 

De ui tstraling die het gebouw op deze manier krijgt, wordt in 1964 in Vrij Nederland, 

zeer accuraat door clhr. G. Van Zuylen omschreven: "De Katho!ieke Bconomischc 

Hogeschool te Tifburg Is in hoge mate wat ik van een universiteit verwacht; een ietwat naar 
binnen gekeerd c.entntm van geestelijke bezigheid. een domein van rust-zonder-slaperighe.id, 

voldoende in zichzelf gekeerd, en toch voldoende toeganke!ijk, geen klooster, gecn 01meembare 

vesting, maar duidelijk een "Gehege' van de geest,,s4 ln de rest van dit.hoofdstuk zal ik met 
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mijn analyse trachten te achterhalen hoe Bedaux dit met zijn ontwerp heeft weten te 

bere.ike.n. 

3.2] DER MEANDERRAUM 

"Vast ga ngensysteem leid.t slechts tot zo snel mogelijk weglopen, in mijn plan zijn voortdurend 

mstpimten en ontmoetingspLaatsen. Overal zij11 grotere n<imten en hallen waar banke>i 

geplaatst zullen warden." 

Jos. Bedaux. I962 

in: Tijd maasbode IO·II·r96255 

Voor een gebouw waarin gecom,municeerd en gecontempleerd kon worden, ontwierp 

Bedaux een bijzondere plattegrond, waarin het programma zodanig was geplaatst <lat 

de ruimte daartussen een, zowel in hoogte als in breedte, afwisselend gangensysteem 

vormde. Dit gangensysteem is de plek in het gebouw voor de ontmoeting en door de 

vonngeving is er een heldere routing ontstaat. De routing begint. zoals ook in het 

oude ontwerp van 1954, met een drievoudige entree. Dit principe is nu echter we] 

licht gewij:zigd. Waar in het oude ontwerp de opening in de boskamer nog theatraal 

recht voor de en tree van het gebouw was gelegd. ls die mt naar het noorden verplaatst. 

waardoor het gebouw in eerste instantie schuilgaat achter de bosrand en zich pas in 

tweede instantie rnanifesteert aan de bezoeker als hij het terreln betreedt. Door de 

ben~derlng niet meer lijnrecht op de voorgeveJ te lateri !open, maar bezljden var1 het 

gebouw, verandert het perspectief waarin de bezoeket het gebouw ziet voortdurend. 

De driedimensiona:Hteit van het volume wordt zo ervaarbaar gemaakt. waardoor het 

monolithisd1e kara.kter van het gebouw wordt benadrukt. De tweede verandering ten 

opzichte van het oude ontwerp is dat de ingang van het gebouw is verplaatst van de 
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onderdoorgang van de carre, naar de achterzijde van de binnenhof. Wa;ir eerst de 

binnenhof slechts werd gebruikt voor het uitzicht en de lichtinval, vormt het nu een 

tussenstap In de betreding van het gebouw. Volgens Dom Hans van der 1.aan's theorie 

is de 'hof' de ruimte die we betrekken op ons !open. Met de verschuiving van de entree 

zorgt Bedaux ervoor dat we de binnenhof nu ook op deze wijze kunnen erv;nen. 

Het vervolgens daadwerkelijk binnengaan van het gebouw wordt door Bedaux zo 

geleidelijk mogebjk vormgegeven. Niet alleen ls het elltreeblok gedee.ltelijk in het 

gebouw en gedeeltelijk erbuiten geplaatst. loopt het patroon van de vloet van binnen 

naar bwte.n door en is de pui volledig van glas, maar hij gunt de bezoeker meteen 

als hij binnenkomt ook direct weer een blik naar buiten toe. Hier ligt namelijk de 

tweede binnenhof waarvan de gevels op de begane gtond bestaan uit verdiepingshoge 

glasplaten. In het oude on twerp was de getrapte wijze van binnenlcomen het begin van 

een theatrale opeenvolging van ruimten die uiteindelijk in de aula to teen climax kwam. 

Ook in dit on twerp is het binnenkomen het begin van een interessante routing, echter 

is die nu niet meer lineair hiera.rc.hisch , maar jwst vormgegeven als een eindeloze 

rondgang door het gebouw met een gevarieerde sequentie van rwmten. 

Bedaux heeft een heldere chronologische ontwerpwijze voor de structurering van de 

ruimte in het gebouw, die dujdelijk afleesbaar js uit de plattegrond. De eerste stap is het 

uitsnijden van de twee binnenhoven uit de vierhoek, die noodzakelijkzijn om voldoende 

daglicht te krljgen in een gebouw met een dergelijk grote footprint. Vervolgens plaatst 

hij de grootste en belangrijkste programrr\aonderdelen zoals de aula. de senaatsaal, de 

twee grote collegezalen en het hoofdtrappenhws, in vrijstaande rechthoeken 1os in de 

ruimte. Ten slotte worden de wat kleinere ruimten aan de gevel of aan de binnenhoven 

ge.legd. De ruimte die nu tussen de ve.rschillende volumes in is ontstaan, word! de 

verkeersruimte van het gebouw. Deze verkeersrwmte wordl echter door BedaUJ( niet 

beschouwd als restmimte of als eenvoudige gmgzone, hij .nee mt jwst deze contravorm 
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aJs uitgangspunt voor het plaatsen van de verschillende programmatische volwnes. 

Zowel de breedte en lengte, als de hoogte van de tusseruuimte varieert door de manier 

waarop deze volumes in het ge bouw zijn geordend. Dit zorgt voor een prettige ruimtelijke 

variatie. die vervolgens door Bedaux wordt gebruikt voor bet definieren van plekken en 

routes. De grote open ruimtes worden onttnoetingsplekken en verblijfsruimtes en de 

smallere delen worden ecbte doorgangsroutes. 

Bedaux gebruikt de vorm van de tussenruimte tevens om de bezoe)<er op een subtiele 

wijze door het gebouw te leiden. De verschiJJende volumes zijn namelijk zodanig in de 

carre geplaatst dat ze de hoofdroute door het gebouw definjeren, Als de bezoeker het 

gebouw bin.nettkomt biivoorbeeld, zalh ij automatisch recbtsaf slaan omdat de doorgang 

links veel smaller is en er rechts een grote open rulmte voor hem ligt. Als hij voorbij de 

aula loopt zal hij gauw geneigd zijn om rechtsaf te slaan naar de grote trap of naar de 

grote coJJegezaal. Deplaats1ng van de kleine collegezaal zorgt er namelijk voor dat et v66r 

hem een smallere gang is dan de gang die hem naar rechts leidt. Op deze manier wordt 

de routing duidelijk gemaakt door de breedte van de verkeersruimte en de plaatsing 

van volumes, maar Bedaux gebruikt hjervoor nog meer middelen. Jn de kantoren van 

de bibliothecaris en de archivaris bijvoorbeeld }10eft bjjna niemand te komen behalve 

deze mensen zelf. Bedaux maakt aan de onwetende bezoeke-r eenvoudig duidelijk dat 

hij daar niet hoeft te zijn door er ee.n verhoging van 40 centimeter voor te leggen. Deze 

smalle verhoging is pal aan de kantoren gelegd, waardoor je als je eroverheen loopt 

het gevoel k.rijgt dat je al bijna in het kantoor staat. Iemand die niet zeker weet ofhij 

daar moet zijn zaJ dar dan ook niet gauw doen. Met subtiele hoogteverschillen wordt 

duidelijk gemaakt dat je ergens waarschijnlijk nie.t hoefl te zijn. anderzijds zet Bedaux 

ook middelen in om mensen juist wel ergens naartoe te lokken. Zo wordt de route 

vanuit de voorhal van de coUegezaJen naar boven toe geaccenlueerd met daglicht dat 

prachtig vanuiUichtkoepels door de verdiepingsvloer heen op de trap vall. 
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Het is interessant om te zien hoe in twee hedendaagse gebouwen op een soortgelijke 

manier de tussenruimte is gestructureerd door de plaatsing van volumes in een groat 

rechthoekig gebouw. Ten eerste in het badhu.is in Vals van Peter Zumthor. De pa.kkende 

be naming die hij aaa de ruimte tussen de verschillende baden gaf, is 'Meanderraum'. Op 

een zelfde wijze als BedaUJ< positioneert hij de verschillende volumes waardoor er een 

veelzijdi ge verkeers1uimte ontstaat die de bezoeker door het gebouw laat meanderen. 

Maar ook in het Educatorium fo Utrecht van OMA vormt de tussenruimte een continu 

vloerveld met een afwisselende sequentie van ruimten die op een zelfde manier als bij 

het hoofdgebouw in Tilburg wordt gebruikt aJs ontmoetingsplek of doorgangsruimte, 

afhankelijk van de afmetingen ervan. Het grote verschil is echter de wijze waarop de 

tusseorui mte wordt behandeld door de ontwerpers. Met name in het gebouw van 

Zumthor, is de tussenruimte ervaarbaa.r als een eenheid, als een grote rujmte waarin 

de verschillende programmaonderdelen in volwnes zijn geplaatst. Bij Bedaux: is dat 

echter uiet zo. Hoewel de gehele tussenruimte feitelijk een eenheid vormt, behandelt 

hij deze als een aaneenschakeling van verschillende afzonderlijke ruimtes. Het zijn in 

de ervaring van de bezoeker eigenlijk verschillende kamers geworden die alleen niet 

afsluitbaar zijn. 

In het Educatorium is de tussenruimte vormgegeven als een groot vloerveld, dat de 

verschillende verdiepingen met elkaar verbindt. De be20eker gaat bijna zonder het te 

merken van de ene naar de andere verd.iepi.ng. Dit is in Bedauxs hoofdgebouw zeker niet 

hetgeval. De twee verdiepingen zijn door Bedauxopgevat aJs duidelijk tweeverschillende 

werelden, die slechts door trap en lift met elkaar zijn verbonden. De verclieping is veel 

donkerder dan de begaoe grond. Dit komt doo.tdat aan de gevels vrijwel overal ruimtes 

zijn gelegd, waardoor de tussenruimte geen directdaglicht krijgtvanuit de buitengevels. 

Ook zijn de geveis aan de kleine binnenhof op de verdieping vrijwel helemaal gesloten 

en komt er slechts sporadiscb licbt naar binnen door de smalle sleuframen. Door clit 

gtote contrast in daglichttoetreding is het altijd duidelijk of je je op de verdieping of 
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op de begane grond bevindt. Het is op de verd.ieping alleen veel minder helder w.iar je 

je precies in het gebouw bevindt. De geslotenheid van de gevels zorgt niet alleen voor 

minder daglid1ttoetreding, maar de bezoeker verliest ook de ori~ntatie doordat er geen 

uitzicht is naar buiten of op de binnenhoven. !;-let µnheimliche gevoel dat ontstaat door 

dit gebrek aan orientatie wordt prachtig manifest gemaakt op het punt waar het wordt 

opgeheven, namelijk bij het 'Frans balkon' in de gevel van de grote binnenhof, voor de 

aula. Hier wordt opeens wel een blik in de binnenhof gegund waardoor de bezoeker 

weer weet waar hij zich in het gebouw bevindt. 

Waarom Bedaux ervoor kiest om de verdieping 20 donker en unheimlich te maken 

zou je op minstens twee verschillende manieren kunnen interpreteren. De kanloren 

van de hoogleraren en de rector magnificus bevinden zich op de verdieping. Het zou 

kunnen zijn dat Bedau..x wilde dat de student zich minder op zijo gemak voelt doot een 

gebrek aan orientatie, op hetmoment dat hij een hoogleraar op zijn kamer benadert. 

De traditioneel hierarchische verhouding tussen docent en student word\ op deze 

wijze door de vormgeving van de ruimte ondetsteund. Het is echter ook mogeHjk om 

andersom te redeoeren, waarbij Bedaux juist getracht zou hebben om de hoogleraren 

naa~ beneden te lokken, om zich onder de studenten te mengeu waardoor er het 

zogenaamde 'peripatetisch onderwijs' plaats zou kunnen hebben. De gang tussen de 

kleine binnenhof en de lerarenkamers is namelijk zo smal en donker dat het duidelijk 

geen verblijfsgebied is. Wellicht probeerde Bedaux op deze manier om de hoogleraren 

in bun pauze naar beneden te 1okken waar de rulmte prettig open en licht is. 

De structuur in het uiteindelifk uitgevoerde boofdgebouw. is niet meer zo eenduidig 

en helder als in het oude ontwerp. Zo staan bijvoorbeeld de trappenhuizen niet meer 

dtiidelijk in alle vier de hoe ken, maarzijn ze min of meer in hel centnim ~n bet gebouw 

geplaatst. Niet aJleen wofdt er op deze manier veel ruimte bespaard, doordat je geen 

lange gangen aan de gevel l10eft te leggen, maar ook ontstaat er een gebouw dat door 



zijn minder heldere opzet een interessante routing krijgt die de-bezoeker keer op keer 

verwondert door afwisselende ruirnten en spannende uitzichten. De structuUI van het 

hoofdgebouw is zo ontworpen dat je overaJ mensen kwlt ontmoeten. Ee.n wandeltocht 

door net gebouw is een on tdekldngsreis. Je hebt de binnenplaatsen aJs orientatiepunt, 

maar toch blijf je dolen door het gebouw en heb je nooit echt het idee dat je all es ge2ien 

hebt. De toevaJllge ontmoeting vindt hierbionen plaats. 

3.3] VAN KLASSIEKE STRENG HEID NMR GECOMPONEERDE DYNAMIEK 

Ondet invloed van de reizen die hij ondernamen zijn depressie in de jaren '501 veranderde 

het ontwerp voor het hoofdgebouw tussen r954 en i958 aanzienlijk. Een belangrijk 

kenmerk dat Bedaux echter nog overnam uit her oude ontwerp is de geslotenheid. 

Zeals gezegd kwam de drievoudige en tree wederom terug, maar ook de uits\nljng van 

het volume zelfbleef introvert. Door boze tongen werd deze geslotenheid ui tgelegd als 

protectionistisch conservatisme: "Met zijn geslotenheid wekt het gebot•w de i.ndruk een huis 

te wille11 z ijn van onVeran.derlijke waarden, die op zichzelfwillen beslaan zonder correlatie 

met de bt,itemvereld. 1IS6Maar voor Bed aux was deze geslotenhejd noodza.kelijk, enerzijds 

vanuit de stedenbouwkundige situatie voor de monumentale beeindiging van de oost

west boulevard en anderzijds voor de academiscbe voornaamheid die hij het gebouw 

wilde geven. Bovend.ien zou de geslotenheid van het hoofdgebouw gecompenseerd 

worden door de openheid van de instituten die ten noorden van het gebouw gep)and 

waren. De drie glazen torens rue Bedau.x hier voorzag werden later samengevoegd 

in de in 1972 opgeleve(de hoog,bouw, die ook heel duideliik een open karakter heeft 

gekregen. 

Daar waar de geslotenheid in het nieuwe on twerp is gebleven, is de vormentaal we! filnk 

gewijzigd. De klassiek symmetrische opzet, is vexvangen door dyna.misd1e asymetrie~n 
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en verspringingen in zowel gevel als plattegrond. De bijzondere ruimtelijkhe·id die dit 

oplevert in de structuur van het gebouw is in het vorige deelhoofdstuk reeds besproken, 

maar ook de gevels worden door Eedaux op een zelfde wijze gecoroponeerd. De 

eenduidige strenge gevels uit bet onnverp van 1954 ~ijn vervangen door dynamische 

gevels met een sterke articulatie van a.Ile afzonderlijke elementen. Met een fijn gevoel 

voor schaal en proportie wordt aan de verschillende gevelopeni11gen hun eigen 

afmetingen en ptaats in de gevel gegeve.n. De compositie van de gevels is nieteenduidig 

of direct helder afleesbaar, waardoor het ge.bouw, zelfs als je bet al jaren kent, nog altijd 

blijft verwonderen. 

Duidelijkste voorbeeld hiervan is de voor- of oostgevel. Niet in het minst door de grote 

afmeling van de gevel, valt het pas na een tijdje op dat de bovenrand van de vijf ramen 

rechts van de entree net onder de boveorand va.n de onderdoorgang ligt en die van de 

vijf ram en links ervan juist erboven. Praktisch is dit eenvoudig te verklaren doordat het 

gebouw links van de ooderdoorgang drie verdiepingen heeft en rechts maar twee met 

een souterrain. Op de plattegrond is ook te zien dat de ruimles links I meter 40 hoger 

liggen dan rechts. De prachtige dynam.iek die ontstaat door deze subtiele onverwachte 

verschuiving blijft echter intrigeren. De ogenschijnJijk draaiende beweging die de gevei 

op deze manier krijgt wordt nog versterkt door de drie ramen op de bovenverdieping 

en de decentrale plaatsing van de constructjeve wand in de onderdoorgang. Behalve de 

drie ramen waarachter zich instituten bevinden zijn er in de voorgevel op de verdieping 

enkel een aantal smalle sleuframen aangebracht. Deze zorgen voor een minimale 

verlichting van de gang op de verdieping, maar i11 de gevel zijn ze bedoeld om het 

gesloten monolithische karakter van het blok te benadrukken. 

Een zelfde soorl draaiende molenwiekbeweging heefi ook de gevel waarin zich de 

entreepartij bevindt. De horizontaaJ georienteerde glazen entteepartij linksonder gaat 

hiereen visuele relatie aan met het verticale 'Fraose balkon' rechtsboven en de verticale 
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sleuframen linksboven, juist met de horizontale ramen van het souterraln rechtsonder. 

Om de glazen entreepartij te accentueren is deze iets uit de gevel geschoven en is de 

rest van de gevel erg gesloten gehouden. De dynamiek van de .gevel aan de binnenhof 

waarin zich de 011derdoorgang bevindt, wordt verlaegen door de asymetrische plaatsing 

van deze onderdoorgang, versterkt door het ene raam op de begane grond. Door de 

geJijkvormigheid van dat raam met de ram:en in de zijgevel, wordt het ritme doorgezet 

en ontstaat er een doorgaande beweging van de ene naar de andere gevel. De dynamiek 

in de gevels wordt nag versterkt door de afwisseling van de plaats van het raarn in de 

doorsnede van de muur. de ene keer wordt er een zogenaamd bloernkozijn toegepast, 

waarbij h,et kozijn op de gevel lijkt te liggen en de andere keer wordt het kozijn juist heel 

erg ver achter in de gevel gelegd. waardoor met de diepe negge de dikte van de massieve 

wand wordt benadrukt. Maar ondanks al deze verschuivingen en verdraaiingen blijft 

het gebouw een rustige uitstraling houden door het eenduidige materiaalgebruik, de 

orthogonaliteiten het gebruik van enkel zuiver geometrische vormen. 

De afwisseling in votm en afmetingen van de ram.en heeft pracbtige gevelcomposities 

opgeleverd, maar dit was n iet de enige variabele waarmee BedaW< rekening moest 

houden. De grootte en plaats van het raam wordt namelijk door drie factoren bepaald. 

Zoals gezegd. door de compositie van de gevel. maar oak door de hoeveclheid licht die 

in de achterliggende rui.mte nodig 1s en hetuitz.ichtdater van1.1it die ruimte naar buiten 

en van bui ten naar binnen gewenst is. Het grote ven;iuft van het hoofdgebouw zit in de 

wljze waarop hel Bedaux is gelukt om al deze variabelen op elkaar af re stem men. 

3.4} DE BESTENDIGHEID VAN VAKMANSCHAP 

Zoals bij veel architect en met een aannemer als vader, getuigt oak Bedauxs architectuur 

van bouwtecb.n.iscl1e ken nis en inzicht. De gebouwen hebben steevast een bouwk.'Undige 
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helderheid en een logische tektoniek omdat onmaakbare details of onlogische 

constructies de aannemerszonen onvetmijdelijk op kdtiek van de praktisch ingestelde 

vaders zou komen te staan. Dit wil in het geval van Bedaux echter niet zeggen dat hij 

aannemers tegemoetkwam meteenvoudige standaard oplossing in zijn detaillering. In 

tegendeel, 'standaard' was een vies woord ophet bureau van Bedau.x en diende dan ook 

zoveel mogelijk te worden vermeden.57 

Een belangrijke reden voor Jacq. de Brouwer om eind jaren ·70 op bet bureau van Bedau.x 

te willen gaan wetken. was deze bouwk'Ulldige zorgvu.ldigheid. Ook hij heeft weinig 

affedie met de standaardisering in de bouw: "Er is in de bouw a! zoveel gestandaardiseerd, 

dat een 011twerper gauw de 11eiging heeft om rncksichtslos voor deze sta.nda.ard op!ossingtin te 

kiezen, maar dit. zorgt voor een. ieel' eenzijdig arcJ1itec1<misch landsthap. Als Je bwwt veer 

de verwonderlng, moet je die standaard zoveel mogeliJk vermijdeYI.. '~8 Toch leidt deze afkeer 

van standaard oplossingen nooit totonmogelijke detai ls. De uitleg van De Brouwer over 

-zijn manier van detailleren is ook toepasbaar op het werk van Bedaux: "Ik probeer altijd 

een detail te maken waarvcm ik weei dat de oannemer in stoat is om het netjes te maken. maar 

waar hij wel net un beeije meer moeite voor meet doi:n do.n voor een sio.ndaard detail. '09 

Oat de aannemer ook wel eeus wat meet moelte moest doen ont aan de wensen van 

Bedaux tegemoet te komen, blijkt alleen al uit het feit dat de enorme afmetingen van 

de glasplaten die op de begane gro.nd van het hoofdgebouw om de kleine binnenhof 

staan, het noodz;i.kelijk ma<tkten dat de walsen van de glasfa.briek in Antwerpen werden 

aangepast om deze le kunnen fabriceren.60 Ook de wijze waarop Bedaux openingen 

plaatst in de gevel is niet bepaald standaard te noemen. De plaats waar het iaam of de 

deur moest komen werd namelijk door Bedaux zelf precies vastgelegd in zijn schetsen. 

AJs een tekenaar vervolgens deze openinge.n marginaal verschaalde of verplaatste, om 

op die manjer netjes tussen de koppen· en de lagerunaat van het metselwerk te blijveo 

werd dit door de architect resoluut afgewezen. Met een bljzonder :fijn oog voor schaal 



en verhoudjngen wist Bedaux de afwijkingen van zijn ·schetsen direct te dete.cteren, 

De verhoudingen in de gevekompositie waren heilig, de stenen moesten dan maar 

allemaal gekapt worden, zowel in breedte als in hoogte.61 Ook in het hoofdgebouw is 

te zien dat de verhoudingen van de ramen een hogere prioriteit werd gegeven dan de 

structuur van de natuursteen bekleding. De platen moesten dus ook veelal op maat 

worden gemaakt omdat de voegen niet correspondeerden met de openlngen in de 

gevel. 

De natuursteen beplating begint pas op twintig centimeter boven het maaiveld, daar 

onder is ook een strook van natuursteen geplaatst, maar die ligt zo'n tien centimeter 

terug ten opzichte van de gevelLijn en heeft een donkerdere kleur. Met deze pl int houdt 

Bedaux het gebouw los <;an de context, het grijze volume Jijkt net boven het gras te 

hangen waarop het is geplaatst. De organische natuur en het streng geometrische 

gebouw worden zo nog sterker i.n een dialectisdie verhouding ten opzichte van elkaar 

geplaatst. 

De natuursteen die Bedaux toepast voor de buitenbekleding van het hoofdgebouw, 

als ook voor een aantal andere van zijn gebouwen, is Muschelkalksteen. Een rustige 

lichtgrijze natuursteen met subtiele tintverschillen. Doordat de kleurnuance in 

de platen maar beperkt is, k.rijgl het gebouw van een Wat grotere afstand een sterk 

monolithisch karakter en lijkt het een introverte, afstandelijke sculptuur. Pas blj de 

benadering van het gebouw is door de materialisatie een tactiele kwaliteit te ontdekken 

die je van een afstand niet vermoed. Dan blijkt de k:ille sculptuur ineens een fijne 

textuur te hebben. Vervolgens wordt binnen de tactiele ervaring nog sterker door de 

grove handvorm bakstenen waaruit de binnenwanden zijn opgetrokken. De bakstenen 

zifn in een, op Dudek gei'nspi.reerd, Hllversums formaat, wat door de grote lengte en 

geringe hoogtevan de steen. voor een rustige horizontale Werking van de wand zorgt. 

Zodra er strijklicht op de baksteenwanden valt, wordt door de sdiaduwen het relief 
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van het oppetvlak zichtbaar. Dit ervaar je het sterkst bij de grote trap, waar het licht 

vanuit daklichten door de verdieping op de wand en op de trap valt. In de aula wordt de 

wijz.e waarop het daglicht op de bakstenen achterwand valt gebruikt om de plechtige 

functie van de ruirnte te benadruk.ken. deze is namelijk enkel bedoelt voor promoties 

en congressen. Bedaw: heeft in deze tien meterhoge ruirote. oet onder het plafond. 

over de voile breedte een horizontale glasstrook aangebracht van slechts 40 centimeter 

hoog. Het zori.licht dat door deze strook val!, vormt een diagonale llchtstreep die in het 

verloop van de dag door de beweging van de zon over de bakstenen achterwand van de 

ruimte versdmift. Het voorbijgaan van de tijd wordt op een theatrale wijze manifest. 

Wanneer j.e een gebol1W ontwerpt, met a!leen de meest essentiele. onmisbare 

elementen. is het noodzakclijk dat de elementen die je gebruikt vak.kundig worden 

gecomponeerd . Een ventilatierooster of een verkeerd gekozen kozijnmaat kan al voor 

een sterke verstoring vanhet beeld zorgen. De compositie van de gevel, de structuur 

van de plattegtond en de detaillering van de verbiod.ingen. moeten zorgvuldig op elkaaI 

worden afgestemd. Pas dan krijgt het gebouw een evenwicbtige uitstraling en een 

bestendigheid die moeiteloos de grillen van de mode kan doorstaan. De belangtijkste 

kwa.liteit van het hoofdgebouw van de Tilburgse universiteit is de eenheid waarmee de 

versc.hillende aspecten van het architectonische metier zijn gearrangeerd. 
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3.5] EEN NlEUW RAISON D'ETRE 

"lk herimier medal hij op een gegeven moment de hogeschool schijni binnengelopen. te zijn 

en alle papieren die links en rechts hingen overal eraf geru:kt. heefi., omdl!t hij dat gewoon een 

aanslag op zijn ontwerp vond," 

George Bedaux, 1985 

in: Tilburgs hogeschoolblad or-u-1985 

interv1ew door Yvonne 1'01162 

Het onderwijs is al jaren tang onderhevig aan gronctige herzieningen. Door de opkomst 

van nieuwe media werd bet introverte negentiende eeuwse school-model onbruikbaar 

en kreeg het onderwijs een meer open karakter in ontwikkelingen als de Brede sd1ool, 

het studiehttis en leercentra. "Het ktassieke p?dagogisclie model dat zich exclusief richL op 

'kmnisverwervin.g', negeert de hedendo.agse condities va11 de kennis. Men gaa1 er vandaag de 

dag van uit dat ke11nis z·ich me/ Ontwikkelt, dater Zeer vet!! kennis VOOrJianden is tn datze 

uer bcschikbaar is. ,,&J Dit betekent niet alleen <lat er in een klaslokaal wat computers 

neergezet moeten warden waarop internet beschikbaar is. Het is een cultuuromslag die 

ook vergaande consequenties heeft voor de architectuur van een onderwijsinsteDing. 

Bed aux had een uitgesproken opvatting over de wijzewaarop er in zijn gebouw onderwijs 

gegeven zou moeten worden. Ook hij ging niet uit van een introvert onderwijsmodel 

met gesloten klaslokalen. Het onderwijs zou buiten de lesuren om, op een in.formele 

wijze doormoeten gaan in de gangen van het gebouw, hetieeds genoemde peripatetisch 

onderwijs. Door de veranderingen in het onderwijs als ook in de maatschappif. blijkt 

dit peripatetisch onderwijs eigenlijk nog steeds een te gesloten systeem te zijn voor 

de .manier waarop er heden ten dage wordt gecommunjceerd. De grote hoeveelheid 

informaiie die we nu beschikbaar hebben maakt het: noodzake1ijk dat we via zo veel 





mogelijk kanalen deze informatle tot ons willen krljgen. Dus niet alleen van de docent 

in een l<laslokaal, of na de Jes in de gang. rnaar we willen ook informatie krijgen van 

monitoren die in het gebouw hangen. internet <latte allen tijde beschikbaar moet zijn. 

maar ook van posters van studentenverenigingen of aanplakbiljetten van wanneer er 

een interessante lezing of promotie is en ook briefjes van mensen die een kamer te 

huur hebben etc. De open benadering vraagt om een gebouw dat kan d.ienen als een 

forum. Als een plaats waar communicatie via al le mogelijke kanalen kan plaatsvinden. 

Het hoofdgebouw leent zich eigenlijk niet voor deze alomtegenwoordigheid van 

informatie. De plechtige uitstra)ing van hetgebouw accepteert het vluchtige I even in een 

hedendaags onderwijsgebouw niet Het van de muren trek.ken van alle posters in het 

gebouw door .Bedaux was exemplarisch voor de onverenigbaarheid van de veranderende 

onde.rwijsopvattingen en het statische gebouw. Oat w:il echter zeker niet zeggen dat 

bet gebouw zijn raison d'etr~ heeft verlor.en. Het programma is alleen veranderd van 

intensief gebruikt onderwijsgebouw naar een universiteitsgebouw met vooral een 

representatieve functie . De plechtigheid waarom bijvoorbeeld een promotie vraagt en 

de statigheid die hoort bij het kantoor van een rector magnifia.Js of een hoogleraar 

wordt nog steeds op een gepaste wijze geboden door dit prachtige gebouw. 
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4] JOS. BEDAUX EN ALLES DAARNA 
De ontwikkeling van de universiteitscampus na de realisatie van het hoofdgebouw 
(1962-2007) 

Zoals in de vorige twee boofdstukken is te lezen, speelt de context in de ontwerpen 

van Beclaux een belangrijke rol. Om in navolging van Bedaux een goed gebouw te 

kunnen ontwerpen voor de UvT is bet dan ook van belang-om de situatie grondig te 

analyseren. In boofdstuk 4.1 zal ik daarom een beschrijving geven van de ontwikkeling 

van de campus na de realisatie van bet boofdgebouw in 1962. Hoofdstuk 4.2 gaat 

over de analogie die bestaat tussen bet boofdgebouw van Bedaux en de structuur van 

de complete bedenclaagse campus en in boofdstuk 4-3 zal ik de stedenbouwkundige 

problemen aanduiden die de campus op dit moment heeft door de eerdere u.itbreiding 

in oostelijke richting. Deze problemen vonnden de eerste aanleiding voor mijn eigen 

ingreep op stedenbouwkundig niveau. 



4.1] EEN GRILLIGE EVOLUTIE 

In Bedauxs maquette van bet hoofdgebouw uit 1958 is al te zien dat er naast de 

carrevorm drie torens waten gepland waarin, als na verloop van tijd bet gebouw te ldein 

zou worden, de instituten konden worden ondergebraclit. Door de sne.lle groei van de 

universiteit bleek deze ui tbreiding al eerder aan de orde dan verwaclit6•. Bedaux maakte 

eind jaren '60 hlervoor een nieuw ontwerp, waarbij de drie transparante torens zijn 

samengevoegd in een enkele schijfvormige toren met in de gevel een strak orthogonaal 

rooster van vloerep en wanden waartussen grote verdiepingshoge kozijnen zijn 

geplaatst. ''Alie door Bedau,.: ontworpet1 hoogbouw heeft veel invloed ondergaan van de Uniti 

d'Habitation va.n Le Corbasier. Dat betreji de markatite, juist geproportioneerde hoofdvorm, 

de roosterachtige opb1>u1v van de gevels, de vetlvormige dakopbouw en de vrije behandeUng 

van de begane grand. "°5 De openheid van de gevel wordt op een typische Bedaux ma1tier 

gecompenseerd door een asymmetrisch geplaatst, verticaal gesloten, vlak waarachter 

zich de tiften bevinden. Aan de noordkant is een vietkante vleugel van twee bouwlagen 

met een luchtbrug a:an de toren verbonden waarin zicb de ruimtes bevinden die door 

bun afmetingen niet in de toren konden worden ingepast, zoals het rekencentrum 

en de grote collegezaal. Dit lage deel herstelt aan deze zijde van de enorme toren de 

mensel ijke ma at, mede door de kleinschaJigere lijnvoering van het volume. 

De hoogbouw uit 1972 is het laatste gebouw van Jos. Bedaux op de universlteitscampus. 

De samenwerking was beeindigd. enerzijds omdat Bedauxs architectuur nie! strookte 

met het gedaclitegoed van de in Tilhurg gestarte studentenrevolte eind jaren '6066 en 

anderzijds door de moeizame relatie tussen de universiteit en Bedaw: na onenigheden 

over kosten tijdens de bouw van de toren.67 

Tot r979 werd de campus enkel uitgebreid met noodgebouwen op het terrein ten 

noorden van de originele kavel van de universiteir. De Ptof. Verbernelaan doorsnijdt 
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nu het geheel en maakt van de campus twee losse gebieden. ln dat jaar wordt 

Kraayvanger Architecten uit Nijmegen gevraagd om een structuu.rplan te rnaken voor 

de toekoruslige uitb.reiding van de W1iversiteit. Jn d.it plan werd voorgesteld om van 

de campus weer een geheel te ma.ken en de Prof. Verbemelaan als b1nnenstraat te 

gebruiken waaromheen kleinschalfge gebouwen van de universlteit zouden moeten 

worden gegroepeerd. Als aanzet tot dit plan werden er tevens door de architecten zelf 

twee gebouwen gerealiseerd, het restaurant en het collegeza.lencomplex op de kop van 

de tijdelijke huisvesting. 

Dit zijo tevens de eoige twee gebouwen die naar de richtlijnen van het structuurplan 

zijn ontworpen. In r988 wordt name)j]k 00205 gevraagd om een i1ieuw structuurpla.n 

voor de campus te maken. In de beschrijving van dit plan is te lezen <lat Martien Jansen 

van 00205, verantwoordelijk architect voor het masterplan. weinig affectie had met het 

ontwerp van Kraaijv.anger. Dit blijkt onder andere uit het volgende citaat: "De verweving 

lot een eenheid van de t.errein.en. wordt bemoeilijkt omdat de grate kompleksiteit e11 varieteiJ. 

va11 elementen niet warden gereduceerd tot enkele heldere kMfiguraties, welke wet valt le 

oni:lerkennen op terrein ! [waar Bedaux.s gebouwen staanj"68. 

Jn }1et plan van OD205 wordt juist getrach t om op een goede rna.nier aan te slu.iten op 

de stedenbouwkundige intenties van Bedauxs ontwerpen waarbij de campus bestaat 

uit grote solitaire gebouwen in een groene setting. Toch is ook op dit plan kritiek 

mogelijk. omdat de gebouwen die hierin door de architecten worden voorgeschreven, 

op een wel erg monotone manier in het gebied zijn gestempeld. Door de opeenvolging 

van gelijksoortige gebouwen a.an de Hogeschoollaan ontstaat er geen diversiteit in de 

tussenruimtes en wotdt het een industrieel ogend staccato van schijven. Een grote 

kwallteit van de universiteit nu is juist de afwisseling in rui.mtelijkheden tussen de 

gebouwen in. Op het terrein van de technische unlversitejt in Eindhoven, waar OD205 

ook betrokken is bij de planvorming, li)kt het industriele karaktet van dit strakke 

83 



ritme veel beter op zijn plaats dan op het glooiende landschap van de universjteit van 

Tilburg. 

Maar evenals net plan van Kraaijvanger, wordt ook dit structuurplan direct nadat de 

gebouwen van de architecten zelf zijn gerea!iseerd, al weer overboard gegooid. Het 

wgenaamde Tiasgebouw wordt in 2001 namelijk door Storme van Ranst architecten zo 

gepositioneerd dat een belangrijke noord-zuidas uit het plan van OD205 abrupt wordt 

afgesneden. Ondanks dat de eenduidige eigendomsstructuur van de universiteit zich 

uitstekend zou moeten lenen voor een topdown masterplanning. li)kt toch de wil van 

zoweJ de nieuwe architecten als het volgende universiteitsbestuur om zich individueel 

te profileren sterker te zijn dan de vraag naar een eenduidige s tedenbouwkundige 

invulling van de campus. 

AJs de geplande gebouwen in het masterplan van OD205 in de bosrand voor hef 

hoofdgebouw niet realiseerbaar blijken, mede door bezwaren vanuit de buurt69, is de 

wiiversiteitin 2002 genoodzaa.kt om in oostelijke richting uitte gaan breiden. Hetdoor 

Bedaux ontworpen Landbouwhuis uit 1975, dataan de overkant van de Hogeschoollaan 

ligt, wordtin eerste instantie gehuurd en is inmiddels door de universiteit aangekocht. 

Het scliijfvormige gebouw vertoont duideli)ke overeenkomsten met de hoogbouw 

van de universiteit, maar is minder plastisch door het ontbreken van de diepe 

roosterstructuur in de ge.vel. In 2004 worden er plannen gemaakt om het gebouw 

van de kunstacadernie van architect Maaskant aan te kopen om hierin een lecirning 

center Le vestigen. 1-iet gebouw werd echter aangekocht door Fontys Hogescholen en 

de universiteit was genoodzaakt om een kleine variant hiervan aan het nieuw ge;:plande 

gebouw voor de faculteit Rechten dat achter het Landbouwhuis moest komen, toe te 

voegen. In 2005 wordt dit, door Stefan Ritzen ontworpen gebouw, in gebruik genomen. 

Het toegevoegde programma van Learning center is daarbij vrij ongelukkig onder het 

schijfvonnige volume geschoven, bijna tegen het !age gedeelte van het Landbouwhuis 
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aan. Het stedenbouwkundige principe van vrijstaande solitairen in een landschappelijke 

setting wordt hierdoor op deze plek danig aangetast. 

Ondanks het gebrek aan of het misluk.ken van planning, is er op de campus een 

prettig aanvoelend. min of meer samenhangend geheel ontstaan. Wellicht is dit te 

danken aan de enige constante factor in de ontwikkeling van de campus, namelijk 

de landschapsarchitecten. Het bureau J3uys en Van der Vliet is al vanaf het ontwerp 

voor het hoofdgebouw in het begin van de jaren '60 betrokken bij de inrichting 

van het landschap van de universiteit en nu nog steeds onder de naam MTD 

landschapsarchitecten. r n het concept voor de campus uit 2006 geven ze een accurate 

beschrijving van wat de belangrijkste stedenbouwkundige identiteit van de campus )s: 
1
' Verspreid staande grote gebouwencomplexen, gebonden en. verbonden door het onderliggende 

Brabantse zandbossenlandschap van vliegdennen en beken. De verbliffskwalitei~ op het UvT

terrein wordt versterkt door un contirrn iialfopen, zacht golvend landschap van bomen in het 

gras."70· 

4.2] EEN GEBOUW ALS CAMPUS EN EEN CAMPUS ALS GEBOUW 

Toen in r962 het hoofdgebouw werd geopend. dacht men dat het de complete 

universiteit zou kunnen huisvesten tot aan het jaar 2000, met een maximum aantal 

studenten van r500.71 Met inbegrip van de later te realiseren instiluutgebouwen 

bezijden het hoofdgebouw vonnde het een complete uoiversiteitscampus. Vandaar dat 

het interess:mt is om te kijken in hoeverre de hedendaagse campus verwantschappen 

vertoont met het gebouw annex de campus van toen. 

De eerste opvallende anaJogie is te ontdekken in de wijze waarop in beide campussen 

het programma is gepositioneerd. ZoaJs in hoofdstuk drie reeds besproken, ontwerpt 
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Bedaux zijn structuur in drie stappen, waarbij hij eerst een afgesloten heldere 

geometrische vorm maa.kt, namelijk de vierhoek. Vervolgens worden hierin geplaatst, 

de twee binnenhoven voor de benodlgde daglithttoetredlng en de verschillende 

programmaonderdelen in afzonderlijke techt.hoeklge ruimten. Tenslotte gaat hii met 

deze ruimtes en leegtes schuiven zodat de tussenruimte een enorme riikheid aan 

ruimtelijkheden krijgt en een logische routing vormt Bedauxs stedenbouwkundfge 

wijze van ruimteordening in het hoofdgebouw is vergelijkbaar met de manier waarop 

de verschillende gebouwen op de complete campus van nu zijn gerangschikt. Ook de 

campus is te beschouwen aJs een min of meer afgesloten geheel met daarin los van 

elkaar geplaatste grote orthogonale bouwvolumes die zodanig Len opzicht van e1kaar 

zijn geplaatst dat de ruimte ertussen een grote diversiteit vertoond. De Esplanada is 

daarin uiteraard de belangri}kste doorgangsruimte en de pleintjes aan de voor· en 

achterkant van de bibliotheek de prettigste verblijfsgebieden. Vanuit deze vergelijk.ing 

gedacht is het ook duidelijk waarom de monotone opeenvolging van gebouwen in het 

zuidoostelijke deel van het masterplan van OD205 een dissonant lijkt in de verder zo 

afwisselende ruimtelijkheid van de campus. 

De a.oalogie is ook door te trekken naar de materialisatie van de onderdelen. Het 

enkelvoudige, rustige materiaalgebruik van gele ba.ksteen in het interieur van het 

hoofdgebouw. is op de campus vertaald in een eenduidlge kleurstelling van de 

verschillende gebouwen. Allen zijn het lichtgrijze orthogonale volumes, geplaatst op 

een groen glooiend landschap. 

De over gang van stad oaa r ge bou w was door Bed aux in het hoof dge bouw zeer zorgvuldi g 

ontworpen. De v:raag is dus of ook op de hedendaagse campus nog gesproken kan 

worden va11 een drievoudige entree. Er zijn nu drie belangrijke punten waarop je de 

campus kan betreden. Via de grate parkeerplaats aan de west.kant van de campus, 

vanaf de parkeerplaats aan de nootdoostkant en vanuit de stad direct de Esplanada 
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op. Aan de westkant bevindt zich de sterk.st gearticuJeerde entree. Hier moet je eerst 

namelijk een paar honderd meter door het bos rijden voordat je bij de parkeerplaats 

aattkomt. waardoor je ook echt de ervaring krijgt dat je-vanuit de stad een a:nder gebied 

binnenkomt. Het daadwerkelijke binnengaan van de campus vanaf deze patkeerplaats 

is niet helder vormgegeven. maar als je eenmaal op de campus bent gekomen, bevind 

je je wel direct op een plein dat te beschouwen is als de 'hof' in de entreecydus. Voor 

het binnengaan van een gebouw heb je dus wel degelijk een gelijksoortige sequentie 

van ruimtes ervaren als in het oorspronkelijke ontwerp van het boofdgebouw het geval 

was. 

BehaJve de route door het bas, wordt er vanuit de noordoostelijke parkeerplaats een 

-zelfdeopeenvolging van ruimtes ervaren. waarbij het plein achter de bjbliotheekals 'hor 

kan worden beschouwd. Bij· de belangtijkste entree voorvoetgangers en fietsers. aan de 

Esplanada, is ditechtervolledig afwezig. Zowel aan de kant van de oude campus als aaJl 

de kant van het uitbreidingsplan. betteedt men hier direct de boofdverkeersader van 

de campus, waarbij op geen enkele manier het binnengaan van een gebied ervaarbaar 

wordt gemaakt. Zander het in de gaten re hebben sta je ineens op de campus. De enige 

aanwijzing dat je je op de universiteit van Tilhurg bevindt is een verdwaaJd bord met 

daarop een platt.egrond van de campus. 
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4.3] OE RUIMTELIJKE PROBLEMATIEK VAN HET HUIDIGE HAMERMODEL 

"De univasiteit had vroeger ook al een expo11e1it aan de oostkam, di£ was de culturele as die de 

stad in lfep, m.et de ku.ns/academie. de theologische facuLteit, het sportcentrnm etc. Het stand 

bekend als het ha mer-model, het kopstuk met de steel "11 

- Martien Jansen. 07-rr-2006 

Doordat de un.iversiteit in 2002 noodzakelijkerwijs in oostelijke richting u.it moest 

gaan breiden, over de Hogeschoollaan J1een, is de meervoudige entree dus komen te 

vervallen. Maar dit is niet het enige ruimtelijke probleem dat de uitbreiding met zkh 

meebracht. 

Net als in r979 het geval was toen de universiteit in noordelijke ricJ1ting uit ging 

breiden, is nu opnieuw de campus opgedeeld in twee los van elkaar staande gebieden. 

Een wandeling over de Esplanada, vanaf de oude campus naar het oostelijke 

uitbreidingsgebied wordt daa1bij op een verveJende manier onderbroken door de auto's 

die over de HogeschoolJaan rijden. Doordat er te weinigparkeerfaciliteiten beschikbaar 

zijn op de campus, vorroen de aan beide zijden V"arl de weg geparkeei·de auto's nog een 

extra barriere die de tweedeling van de campus benadrukt. 

Het u.i tbreidingspJan heeft er dus niet alleen voor gezorgd dat de meervoudige entree 

aan deze zijde van de campus is komen te vef'iallen. maat ook dat er een tweedeling 

op de cam pus is ontstaan met een vervelende barriere op de belangrijkste verkeersader 

van de campus. Het stuk van de HogeschoolJaan dat deze onderbreking vormt,, wordt 

echter alleen gebrulkt om de noordelijke parkeerplaats van de u.niversiteit le bereiken 

en in minde.re mate voor de ontsluiting van de achterl iggende woonwijk. Omdat zowel 

de parkeerplaats als de woonwijk ook goed bereikbaar zijn via de Prof. Verbernelaan 

heb il< in mijn on twerp de weg ter plaatse van het uitbreirungsplan afgeslote.n. Hierdoor 
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wotdt de campus opnieuw een geheel en tevens ontstaat de mogelijkheid om metmijn 

on twerp een d.rievoudige entree op deze plek te herintroduceren. 

De tweedeOng van de campus door de oostelijke ultbrefdlng 



5] BEDAUX BEGRIJPEN 

Jos. Bedaux is een architect die zijn vak beschouwt als een ambacht. Zich altijd verre 

houdend van het nationale en internationale archltectonisch discoucs, werkte hij 

zorgvuldig aan de vormgeving van zijn oeuvre. De enige mogelijke manier om Bedaux 

te kunnen begrijpen was door met een zelfde zorgvuldigheid zijn plattegronden, gevels, 

doorsneden en details te bestuderen. Met de Tilburgse urnversiteitscampus als casus 

leidde dit tot de zeer concrete vraagstelling: 

·noe maakte Bedaux un onderwijsgebouw en h<Je maak je een goed hedendaags 

onderwijsgebouw in de geest van Bedaux ?" 



Het eerste gedeelte van de vraagstelling heb ikmet de analyse van het hoofdgebouw van 

de unive.rsiteit, in de eerste drie hoofdstukken van het essay proberen te beantwoorden. 

Zoals daarin beschreven staat. probeerde .Bedaux in zijn architectuur alles terug te 

brengen tot de essenbe om zo tot een tijdloze architectuur te komen. De expressie 

werd enke.1 gezocht in authentiek architectonische ofbouwkundige themis. De analyse 

van het hoofdgebouw werd dan ook vooral een zoektocht naar wat volgens Bedaux de 

essentie van een gebouw is. Wat zijn concreet die 'aulheotiek architectonische lhema's' 

en hoe gaf hij hieraan vorm? In hoofdstuk 5.r za1 ik uitleggen wat het achterliggende 

motiefis van waaruit Bedaux die thema's in zijn gebouwen heeft verwerkt. 

De lakmoesproef die aantoont of ik Bedaux daadwerkelijk heb begrepen kan 

logischerwijs alleen een on twerp zijn. De structuur van het Schisma-atelier leende zich 

uitstekend voor deze werkwijze omdal· als resultaat van het afstudeerproject, enerzijds 

een essay en anderzijds eeo ontwerp werd verlangd. Door de paialielle ontwikkeling 

van ontwerp en analyse bleken ze elkaar op een vruchtbare wijze te ondersteunen. In 

hoofdstuk 5.2 zal ik mijn omwerp toelichlen om hel tweede gedeelte van de vraagstelling 

te beantwoorden. 

5.1] LEREN VAN BEDAUX 

Een eenduidige condusie over wat nou precies de architectuur van Bedaux is, zou 

onrecht doen aan zowel de rijkheid van de archltectuur van Bedaux als de breedte van 

de analyse. Toch is er wel degelijk een achterli.ggend rnotief te ontdekken van waa.ruit 

hij tijn beslissingen nam. Bedaux koos in zijn ontwerpen aJtijd dujdeljjk voor een 

fenomenologlsche benadering waarbij de architectuur wordt ontworpen vanuit de 

beleving va11 het gebouw. Dat begint a1 in de Wijze waarop men het gebouw betreedt 

jn een drievoudige entree waarbij de ervaring van het loskomen van de stad en ·het 
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binnengaan van het gebouw gefaseerd piaatsvindt en er in die drie fases de tijd wordt 

gegeven aan de bezoeker om deze overgang fysiek te beleven. De zijdelingse benadering 

van het gebouw is daarbij ook vanuit de blik van de bezoeker bedacht. Die kan namelijk 

door het dried.imensionale perspectief op het gebouw. het monolithische karakter ervan 

ervaren. Ook in het gebouw zelf draait aJles om de be)eving. Het program.ma wordt 

door Bedaux zodaniggestructureerd <lat in de tussenruimte een af:Wisselende sequentie 

van verschiJlende ruimtelijkheden en $pannende uitzicbten ontstaat. 

Het thema dat centraaJ staat in Bedauxs 'rouie architectural' is de verwondering. De 

bezoeker wotdt telkens opnieuw verrast met een uitzicht dat zich plots aandient als 

hij de hoek omgaal of de vreemde compositie van de gevel. Hij wordt uitgedaagd door 

de elgenzinnigheid van het gebouw. jacq. de Brouwer zegt hierover: "Verwondering 

ontstaat nieL ats een gebouw enkel behaagt, ee.n Licht irritanLe elgenz:innigheid is hiervoor 

ve-reist. Architectuur kan je pas raken als hct op de grens ligt tu.ssen verwondering en 

lrritatie. "13 De atchitectuur van BedaW< is ontegenze_glijk behaaglijker dan die van De 

,Brouwer, maar het hoofdgebouw heeft ook wel degelijk een zelfde eigenzinn.igheid die, 

als het de beschouwer al niet irriteen, toch op zijn minst verbaast. De voorgevel v;m 

het hoofdgebouw bijvoorbeeld zorgt voor een sterke vervreemding door de subtiele 

afwijking van de symmetrie met het hoogteverschil in de plaatsing van de vijf ramen 

Unks en de vijf ramen rec.hts va11 de onderdoorgang. Hoe vaak. je het gebouw ook ziet, 

je blijft je afvragen waarom dat zo is. Juist dat is de verwonderi.ng, het ongrijpbare 

waardoor de gevel blijft fascineren. 
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5.2) IN DIALOOG MET BEDAUX 

"When an. architectural design draws solely from tradition. afl.d only repeats the dicta te.s of its 

site, I sense a lack of a ge1iuine com:.em with the world and the emanations of co1itemporary 

life. lf a work of architecture speaks only of contemporary trends and sophisticated visioM 

wi.thout triggering vibrations i11 its place, this work ls not anchored iti its site, and I miss the 

specific gravity of the ground it stands on." 

Peter Zumthor, 1994 

in: From passion fot things to the things themselves74 

Het maken van een goed hedendaags onderwijsgebouw in de geest van Bedaux is niet 

een onderwijsgebouw maken zoals Bedaux dat deed. Het ontwerp komt op een andere 

plek. in een andere tijd meteen andere vorm van onderwijs en wordt ontworpen door een 

andere architect. Het kopieren van Bedaux zou op zjchzelf al een ontkenning zijn van 

z.ij11 gedachtegoed en een bewijs van onbegrip van zijn archltectuw:. Wel is het mogelijk 

om te ieten van de manier waarop Bedaux omging met een onderwijsprogramma en 

met een bepaalde context. lk heb geprobeerd om de denkwijze van Bedaux in te zetten 

om vorm te geven aan een specifiek eigentijds onderwijsgebouw <lat optimaal gebruik 

maakt VaJ1 de context waarin bet wordt geplaatst. 

Zoals ikin hoofdstuk vier heb beschreven is hetonderwijs sinds Bedauxs hoofdgebouw 

uit 1962 sterk gewijzigd, van een gesloten negentiende eeuws onderwijsmodel naar 

een meer open benadering. Een nieuw gebouwprogramma <lat een resultante is van 

deze ontwikkeling is het zogenaamde leercentrum/studentencentrum, of zoals het op 

de internationaal georienteerde UvT wordt genoemd, een 'learning center'. Dit is een 

gebouw <lat voornamelijk bes ta at uit studentenwerkplekken, en zoge11aamde cybercafes, 

collegezalen waar les wordt gegeven met de computer en die indlen er geen colleges 
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zijn, gebruikt kunnen wotden als computerwerkp)ek.ken. Omdat het een nieuwe 

gebouwsoort is die goed aansluit op de hedendaagse onderwijsbenadering en de UvT 

ook daadwerkelijk een learning center wilde, heb ik besloten om dit als programma te 

nemen voor mijn ontwerp. 

Om dit nieuwe programma vorm te geven in 'de geest van Bedaux' heb ik de 

nalatenschap van Bedaux op dTie verschillende manferen gebruikt in mijn ontwerp. 

Ten eerste benadtuk. ik de fysieke aanwezigheid van de gebouwen van Bedaux op de 

campus. Door de plaatsing van de gebouwvolumes wordt de bilk van de bezoeker 

gedcht .op het landbouwhuis en het hoofdgebouw. Deze prachtige gebouwen zijn 

als een gegeven aanwezig op de locatie, dus het zou onverstandig zijn om daa.r niet 

van te profiteren. Enerzijds doe ik dat door een bushokje recht voor de kop vafl het 

landbouwhuis te plaatsen, waardoor je direct een mooie blik op dit gebouw kriigt als je 

uit de bus stapt en door het bushokje heen richting de campus loopt. Anderzijds zorgt 

de plaatsing van de kubusvorm, waarin het learning center is gevestigd. voor een lange 

zichtas vanaf de brede oost-wes1 boulevard naar de kop van Bedauxs hoogbouw, die 

hierdoor vaouitde auto van een grote afstand zichtbaar word!. Ook de voetganger krijgt 

een blik op de hoogbouw, maar pas in tweede instantie, namelijk op het moment dat 

hij het campusterrein op stapt en voorbij het teaming center is gelopen. Met verlaagde 

plein dat ik in bet plan heb geintroduceerd is aan het landbouwhuis gelegd, waa.rdoor 

deze gaat werken als pleinwand. Ook de mensen in het restaurantdat aan dit plein ligt, 

krijgen een fraaie blik op het gebouw. Door het plaatsen van een grote trap vanafhet 

plein naar de in gang, heb ik het gebouw ook fysiek op het plein betrokken. 

De tweede man.ier waarop i.k Bedaux in miin on twerp opera.tief heb gemaakt, is .i.n de 

structurering van bouwvolume en landschap en het vormgeven aan de nieuwe entree 

van de campus. Deze is oamelijk gebaseerd op de analogie die ik ontdekt heb tussen de 

structuur van het hoofdgebouw en die van het hele campusterrein. Zoals in hoofdstuk 
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vier is besproken, is de structurering van de campus in grote mate vergelijkbaar met de 

wijze waarop Bedaw: de structuur van het hoofdgebouw heefi ontworpen. Zo bestaat 

ook de campus uit grate solitaire objecten in een groter. mln of meer gesloten geheel, 

waartussen een soort meanderraum is ontstaan, De afwisseling in ruimtelijkhejd van 

Bedauxs gebouw met gangen en verblijfsgebieden, is op de campus terug te vinden 

als een afwisseling in doorgangsruimten en pleinen. Het enkeJvoudige, rustige 

materiaalgebrnik in het interieur van het hoofdgebouw is op de campus vertaald in een 

eenduidige kleurstelling in het materiaalgebruik van de verschillende gebouwen. Allen 

zijn het lichtgrijze orthogonale volumes, geplaatst op een groen glooiend landschap. 

Zowel in de vorm en de structuut als in het materiaalgebruik van het ontwerp, heb ik 

me aan deze regels geconformeerd. 

Vanaf het moment dat de campus zich is gaan uitbreiden, met het campus plan oost in 

de richting van de stad, is de geslotenheid echter verdwenen en is er een wezensvreemde 

tweedeling op de campus ontstaan. De Hogeschoollaan verdeelt de campus nu jn twee 

losse gebieden en de entree van de campus is volledig diffuus geworden. ln plaats van 

een helder gearticuleerde drievoudige binnenkomst, wordt de overgang van stad naar 

universiteit nu gevormd doo.r een bord met daarop een plattegrond van de campus. Op 

stedenbouwkundig gebied was rnijn belangrijkste uitgangspunt dan ook het· vormen 

van een nieuwe eenbe.id voor de campus in combinatle met de herintroductie van 

een drievoudige entree. Voor het heel maken van de campus was meer nodig dan het 

afsluiten van de Hogeschoollaan ter plaatse van de campus. Zowel de gebouwen in het 

u.itbreidingsplan oost als die op de oude campus, staan namelijk op een orthogonaaJ 

gr,id. alleen hebben deze twee structuten een verdr;iaiiog van ongeveer acht graden ten 

opzichte van elkaar. Om toch een eenheid hiervan te maken, heb ik mijn gebouwvolurne 

in het grid van de oude campus geplaatst, waarbij de zijgevel in lijn loopt met de zijgeve! 

van Bedauxs hoogbouw en is het verlaagde plein aa.n het Jandbouwhuis gelegd in het 

stnunien van het u itbreidingsplan~ 
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De vormgeving van de nieuwe en tree voor de campus werd grote.ndeels bepaald door 

eeo dualiteit in de uitgangspunten. Orn het betreden van de campus zintuiglijk voelbaar 

te maken en om een gevoel van 'binnen zijn' te kunnen ervaren op de campus, is de 

herintroductie van een drievoudige en tree een goed bruikbaar middel. De nieuwe open 

onderwi.isbenadering echter; vraagt om een andere relatie tussen universiteit en stad. 

De universiteit wil zich niet meer als een introvert 'gehege v;m de geest' afsluiten van 

de rest van de stad, maar juist de interactie aangaan en de uitwisseliog van informatie 

via aDe mogelijke media optimaliseren. Dit heeft ook consequenties voor de fysieke 

gestalte van de entree van de universiteit Het was voor mij dus zaak om zowel vorm 

te geven aan de nieuwe openheid van de campus als aan een meervoudige entree die 

van de campus tocl1 een gebied zou maken waarin men zid1 'bi11nen' voelt. Dlt leidde 

uiteindeJijk tot het ontwerp van een drievoudige entree die in zijn vorm afwijkt vao het 

origineel van Bedaux. 

De eerste stap in de drievoudige entree is het binnengaan van het domei.n. Het domei.n 

is de ruimte die ons gezichtsveld begrenst en waar we een eerste vorm van 'binnen zijn' 

ervaren ten opzicilte van de elndeloze ruimte. Bij Bedawc werd het domein begrensd 

door de boskame.r waarin het gebouw was geplaatst. De campus is echter sindsdien 

A.ink gegroeid en een ervaring van het complete domein van de campus bi j de entree 

is onmogelijk. Wei heb ik er voor gezorgd dat de randen van de campus direct bii het 

binnenkomen naar aDe richtingen waarneembaar zijn. Direct als je het campusterrein 

betreedt bij de kl.eine verhoging, zie je de noordelijke rand van de campus als een 

gesloten bomenrij acbter de £spla~iada liggen. Door het volume van het Leaming cimter 

ten westen van je. wordt de blik automatisch naar het oosten geleidt. Doordat ik de 

begane grond va,n het landboµwhu.ishier hebweggehaald, gaatde b)ik onde.r het gebouw 

door naar het Montesquieugebouw, wat de oostelijke begrenzing van de campus vorml 

Als je vervolgens doorloopt, kom je voorbij het learning center en wordt de blik gevestigd 

op de hoogbouw van Bedaux, die de westelijke grens is van het universiteitsterrein. ln 
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combinatie met de ene trede die je op moet om op de campus te komen, vormt <lit in al 

zijn open.he.id toch psychologisch eeo overgang van stad naar campus. 

De tweede slap is het binnengaan van de zogenaamde 'hor. In plaats van opnieuw 

een afgesJoten binnenhof te maken in een gebouw, heb ik er voot gekozen om een 

soort ·open' versie van de 'hof' te maken. Dit resulteerde in een verlaagd plein dat bij 

de betreding van de campus, door de waarneming van boven. in eerste instantie een 

zeer open. toegankelijk karakter heeft. Wanneer je de trap afgaat en het plein betreedt 

ervaar je het ecbter als een afgesloten beperkte hoeveelheid ruimte, die voldoende klein 

is in zijn afmetingen om op het !open te kmmen wotden betrokken. Het vervolgens 

daadwerkelijk binnengaan van hel restaurant is de laatste stap in de drievoudige entree. 

Dit is de cella, waarvan we de ruimte betrekken op ons handelen. 

De derde en laatste wijze waarop ik Bedaux heb ingezet in mijn ontwerp, is in de 

vormgeving van de gebouwen zelf. Zonder Bed aux direct te kopieren heb ik geprobeerd 

om de lessen die lk postuum van hem geleerd heb, toe te passen bij het ontwerpen 

van de nieuwe gebouwen. Zonder hier al te veel over in detail te treden. omdat ik: vind 

dat de gebouwen op dit punt voor zic.hzelf moeten spreken, zal ik een paar analogieen 

toelichten. 

Evenals Bedaux heb ik geprobeerd om in het ontwerp aJ les terug te brengen tot de 

essentie. In de vormgeving van het to tale plan heb ik me daarom zoveel mogelijk beperkt 

en de nadruk gelegd op de vormgeving van niet meer dan een kubusvormig volume en 

een rechthoekig gal. De noodzakelijke trappen en hellingbanen die toegevoegd moesten 

warden zijn daarbij zo eenvoudig mogelijk vormgegeven en worden tegelijkertijd 

gebruilct voor de indicatie van de routing. Ook bij de structu.rering van de ruimte in het 

teaming ctJnter heb ik op een 'Bedauxiaanse' wijze het programma in gesloten volumes 

ondergebracht die zodanig zijn gepfaatst dat ze de route door het gebouw indiceren. 
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Het grote verschil tussen Bedau.xs hoofdgebouw en het learning center is echter de 

hoogte. Daar waar Bedau.xs routing maar over twee bouwlagen voerde, was de grootste 

uitdaging in het le(lming center om de gebruikers van de begane grond naar de zesde 

verclieping te leiden. Vandaar dat ik Bedam:s meanderruum op een dried.imensionale 

manier in het learning center heb geimplementeerd, waarbii de collegezalen warden 

gebruikt om op een subtiele manier de bezoeker van de ene naar de andere verdieping 

te brengen. 

Dit zijn m.ijns inziens de belangrijkste lessen die van Bedaux zijn te leren en die ik 

daarom ook direct bii het ontwei:pen van het learning cen/er heb toegepast. Telkeos 

heb ik daarbii geprobeerd om op een laitische manier met zijn gedachtegoed om le 

gaan en het met een bepaalde abstract·ie in het gebouw toe te passen. Alleen aan de 

kant van het hoofdgebouw heb ik in de gevel een keer een directe verwijziog Tiaat 

Bedaux gemaakt. Het Franse balkon dat de climax van de routing vormt, gaat op een 

concreet waaroeembare wifze de dialoog aan met bef hoofdgebouw van Bedaux. lk 

heb hier bewust Bedaux letterlijk geciteerd, wat me een gepast eerbetoon lijkt aan de 

leermeester. 
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