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Over de noodzaak van beleid 

Afscheidscollege van prof. W.G. Quist, 
Technische Hogeschool Eindhoven afdeling 
der Bouwkunde, gegeven op vrijdag 
14 maart 1975. 



Bij verandering van werkomgeving ligt het voor de hand zich af te 

vragen in welk opzicht het ene werk verschilt van het andere, in 

het bijzonder wanneer beide met dezelfde problemen, het ontstaan 

van gebouwen, te maken hebben. 
De oorzaak van de verandering doet hierbij niets ter zake. 

lndien het echter na enige tijd duidelijk wordt dat de verschillen 

voornamelijk de uiterlijke vorm betreffen, is het wellicht zinvol om 

na te gaan wat de aspekten van overeenkomst zijn. Een van 

deze aspekten kan aangeduid warden met hetwoord onmacht en dit 

zal vanmiddag nader toegelicht warden. 

De voornaamste taak van de rijksgebouwendienst is het realiseren 

van nagenoeg alle gebouwen ten behoeve van de huisvesting van 

de rijksoverheid. 
Het gaat daarbij om rijksscholen, kantoren, laboratoria, 

politieburo's in kleine gemeenten, musea, archieven, 

departementen en hoge colleges van staat, maar oak de over het 

gehele land verspreid staande torens ten behoeve van de 

straalzenders van de P.T.T. 

De dienst heeft een zijdelingse bemoeienis met de bouw van 

rijksuniversiteiten en hogescholen. 

Verder warden enkele honderden monumenten, waaronder zeer 

belangrijke, door een speciaal buro gerestaureerd en onderhouden. 

Een hoeveelheid aan projekten die in nagenoeg alle in Nederland 

voorkomende situaties gebouwd moeten warden en waarbij voor 

het grootste gedeelte partikuliere architekten betrokken zijn. 

Bij deze dienst kent men (het bestaan van) een ambtdat, aangeduid 

wordt met een anachronisme. 

Er bestaan immers geen bouwmeesters meer. 

Niemand haalt het in zijn hoofd over de bouwmeester Rietveld of de 

bouwmeester Duiker te spreken, omdat hun betekenis niet 
gevangen kan warden in beeldspraak. 

Mijn ambivalente houding - want ik verzet mij nag niet tegen de 

spelregels-vindt dan oak a Ileen haar rechtvaardiging in een paging 

tot het relativeren van deze aanduiding. 

Zadra dit ophoudt - zonder dat ik het zelf merk - hoop ik dat 

een uwer zijn ongetwijfeld oprecht respekt voor de 

rijksbouwmeester overwint en mij zal adviseren plaats te maken 

voor iemand anders. 

V66r dat het zover is, wil ik u informeren wat de funktie in deze tijd 

inhoudt. 

De rijksbouwmeester wijst de architekten aan voor de gebouwen 

van het rijk. 3 



Hun voorlopige en definitieve ontwerpen moeten aan hem ter 

goedkeuring voorgelegd warden voordat met het gereedmaken 

voor uitvoering een aanvang genomen wordt. 

Omdat de rijksgebouwendienst niet eerder verplichtingen met 

architekten mag aangaan dan nadat zekerheid bestaat omtrent de 

bruikbaarheid van diverse terreinen, verricht het buro 

rijksbouwmeester al lerlei voorlopig stedebouwkundig onderzoek. 

Hij stimuleert het inschakelen van beeldende kunstenaars bij de 

projekten waarvan de resultaten in ontwerp eveneens van zijn 

goedkeuring afhankelijk zijn. 

Het komt hoe !anger hoe meer voor dat rijksgebouwen deel 

uitmaken van renovatiegebieden. 

In zulke gevallen behoort het tot zijn verantwoordelijkheid om in 

samenwerking met de betreffende gemeentelijke autoriteiten 

adequate alternatieven te bestuderen, voordat besloten wordt een 

verouderd gebouw af te stoten. 

Verder maakt hij deel uit van de direktieraad van de 

rijksgebouwendienst. 

Ter bevordering van de onafhankelijkheid is het een part-time 

funktie voor een architekt wiens buro bij voorkeur geen 
rijksopdrachten uitvoert. 

Zo is het indertijd met vertegenwoordigers uit de praktijk en het 

onderwijs besproken en als uitgangspunt aanvaard. 

Niet een bouwer voor de dienst maar een gesprekspartner in de 

dienst met een beslissende stem over de toekomstige 

architektonische kwaliteit van de gebouwen voor de rijksoverheid. 

Deze voorspellende taak tracht hij inhoud te geven door met 

argumenten zijn voorkeur voor een bepaald architektenburo te 

ondersteunen. 

Vervolgens evalueert hij op de beslissende momenten de 

voortgang van het ontwerpproces en zal, zo nodig, zijn invloed 

aanwenden om wijzigingen aan te brengen. 

Deze zakelijke weergave van zijn optreden tegenover anderen 

onthult een weliswaar ongewilde, maar desalniettemin 

uitgesproken arrogantie. 

Is het wel mogelijk verbaal te reageren op ideeen welke in 

de vorm van tekeningen, modellen of procedures voorgelegd 

warden en stellige uitspraken te doen over de toekomstige kwaliteit. 

De keus voor een architekt wordt geargumenteerd op grand van 

gerealiseerde werken en bij de architekt veronderstelde know-how, 

anders gezegd: het verleden. 

Of ik morgen in staat ben te doen, waarvoor ik vandaag meen 

voldoende geestelijke vitaliteit tot mijn beschikking te hebben, is 4 



voor mij elke dag opnieuw een vraag. 

In naam van deskundigheid en ervaring is zoveel gerealiseerd 

waarvan later gesteld werd ,,dat het nu ongetwijfeld anders 

moet", dat enige bescheidenheid over begrippen als ,,bewezen 

know-how" zeker in het ontstaansproces van de gebouwde 

omgeving op haar plaats is. 

Het enige waar wij werkelijk eerlijk in kunnen zijn, is het koesteren 
van hoop. 

Bij het bestuderen van een ontwerp komen onder andere de 

volgende aspekten aan de orde: 

samenhang tussen funkties en gehanteerde middelen; 

integratie in stedelijke of landschappelijke omgevingen; 

konstruktieve opzet; 

een verantwoorde materiaalkeuze; 

de kompositorische hoedanigheid; 

veranderbaarheid in de tijd; 

het sociale engagement; 

enz. 

Deze, haast rituele, formuleringen zijn zo versmolten met 

normatieve en vanzelfsprekende opvattingen wat architektuur is, 

dat het beschrijven, want meer doe je niet, haast ongemerkt 

overgaat in het uitspreken van waarde-oordelen. Deze 

gesuggereerde betrokkenheid met de bouwopgave zegt echter niets 

omtrent de betekenis van de voorgestelde oplossing van de 

problemen. Daarenboven weten wij dat kennis veroudert en in de 

ingewikkelde samenleving aan elke opgave zoveel specifieke 

problemen verbonden zijn dat het geven van een gefundeerde 

mening (hetgeen van de rijksbouwmeester verwacht mag warden) 

slechts mogelijk is na volledige informatie. Er is geen objektieve 
architektuurwetenschap op grond waarvan uitspraken gedaan 

kunnen warden over de toekomstige betekenis. We kunnen niet 

meer doen dan vergelijkingen trekken met wat reeds bestaat en 

daarom slechts omkijken. 

lndien het fysiek mogelijk zou zijn om als rijksbouwmeester de 

beschikking te hebben over dezelfde achtergrondinformatie als de 

betrokken ontwerpers en hun opdrachtgevers, kan men zich 

toch afvragen wat het nut is van zo een buitenstaander. ls het legaal 

om in een ontstaansproces een niet direkt betrokkene hat recht van 

veto te geven? 

Onwillekeurig denkt men daarbij aan het welstandstoezicht. 

Welstandskommissies vervullen een rol om als deskundigen 

namens de gemeenschap te reageren op bouwaktiviteiten welke in 

bestaande omgevingen worden ondernomen. 5 



Oak de gebouwen voor de overheid mogen aan deze 

meningsvorming niet onttrokken warden omdat anders de invloed 

vanuit de samenleving uitgesloten wordt. 

Niettegenstaande dat blijft de rijksbouwmeester de twijfelachtige 

eer genieten om als architektonisch geweten van de dienst te 

fungeren, terwijl juist het kenmerkende van architektuur is dat zij 
zich zelf als het ware motiveert, dat de motivatie in het objekt 

besloten ligt en dientengevolge architektonische kwaliteit niet van 

te voren vast ligt, maar dat deze het resultaat is van een proces 

waarin de rechtvaardiging van het objekt achteraf komt. De 

motivatie wordt gegeven in het substantiele resultaat zoals dat al 

dan niet door de samenleving aanvaard wordt en niet door middel 

van abstrakte voorstellingen en indrukwekkende visies. 

Daarom is de formele macht van de rijksbouwmeester, het 

sanctioneren van ontwerpen, tegelijkertijd zijn feitelijke onmacht; 

,,gebruik" betekent tegelijkertijd ,,misbruik". 

Ondanks integere bedoelingen van de overheid loopt hij een grate 

kans uiteindelijk niet meer te zijn dan een versiersel van deze 

overheid, in sommige gevallen een professionele dwarsligger, in 

het algemeen een soort makelaar in architekten, waarbij men 

overigens de spanningen die dit in deze tijd metzich meebrengt niet 

moet onderschatten. 

Hierdoor ontstaat een dilemma waar weggaan niets oplost en 

aanblijven betekent het accepteren van de onmacht. 

Het voorgaande mag niet gezien warden als een bewijs van 

teleurstelling maar als een paging tot ordenen en het verkrijgen van 
enig inzicht. 

Bovendien, een dergelijk gevoel ontstaat niet van de ene dag op de 

andere, maar is het gevolg van allerlei faktoren en in de tijd 

aanwijsba re gebeu rtenissen. 

Hetvoorlopige besluitom nietweg te gaan betekent het accepteren 

en verwerken van opgedane ervaring. Overhetvoorlopige resultaat 

gaat het vanmiddag. 

Daarbij zal geprobeerd warden opnieuw inzicht te krijgen in 

architektonische kwaliteit en op welke wijze deze ontstaat. 

Het is zinloos om daarbij de rol van de overheid uitte sluiten omdat 

haar beleidsdoelstellingen van wezenlijk belang zijn voor de 

inhoudsbepaling van de funktie rijksbouwmeester bij het, overal in 

de samenleving verweven, proces van huisvesting van 

overheidsdiensten. 

Bij de gedachtevorming omtrent architektuur beschikken wij over 

vele voorbeelden uit de historie die in hun tijd bewezen hebben 

over bepaalde waarden te beschikken, die geldig waren in de 6 



diverse vormen van samenleven. 

Al naargelang de mate van ontwikkeling van kulturen kunnen wij 

ons informeren omtrent de logika die elke kultuur reguleerde en zijn 

wij in staat verbanden op te sporen. 

Levi Strauss heeft het over de diachronie van historische varianten 

van bepaalde thema's en de mogelijkheid om uiteenlopende 

kultuuringredienten synchronisch op elkaar te betrekken. Het blijkt 

steeds weer dat de dingen niet op zichzelf staan maar in een 

voortdurende ontwikkeling tegenover elkaar worden gesteld, niet in 

de vorm van zelfstandige objekten, maar als representanten van 

maatschappelijke systemen. 

Ook het bouwen is een onderdeel van een maatschappelijk systeem 

en reageert derhalve op de ontwikkelingen in dat systeem. 

Daarom hangt het resultaat van dat bouwen, zoals dat zich op een 

bepaald moment manifesteert, samen met sociaal-ekonomische 

verhoudingen. In het resultaat wordt de kijk van de maker op een 

bepaald dee! van de maatschappelijke werkelijkheid heel specifiek 

vastgelegd. Elk bouwwerk is het resultaat van beslissingen . 

Achter elke beslissing zit een bedoeling. De betekenis van de 

bedoeling, zichtbaar in en met het objekt, bepaalt de kwaliteit. 

Kwaliteit staat niet buiten het objekt maar is er aan ontleend, wordt 
er door zichtbaar gemaakt. Zichtbaar maken (door het objekt) is 

hetzelfde als het mededelen (door het objekt) van zijn 

mogelijkheden voor gebruik, zijn hoedanigheid en zijn ,,gedrag" in 

een bepaalde omgeving. In die zin is bouwen een vorm van 

kommuniceren binnen een gegeven maatschappelijk systeem. 

Kommunikatie impliceert het wederzijds stellen van eisen . 

Eisen om naar elkaar te luisteren. 

Eisen om duidelijk te formuleren. 

Het laten ontstaan van een verstandhouding. 

En daarom is het onjuist om beoordelingsnormen te formuleren 

met statische en waardevrije architektuuropvattingen. 

Alle aspekten, die ik eerder noemde, plaatsen zich in feite buiten het 

objekt van waarneming en vertellen niets over de betekenis. 

De meest relevante vraag die gesteld kan worden bij de beoordeling 

is de vraag naar dat, wat d66r het objekt, in de gegeven 

omstandigheden, medegedeeld wordt en wat de mededeling te 

zeggen heaft. 
Deze mededeling kan niet met papieren middelen worden gedaan 

maar alleen in werkelijkheid . 

In deze opvatting van kwaliteit is het bouwen van en voor de 

overheid niet slechts een pragmatisch huisvestingsprobleem maar 

een kulturele aktiviteit waarin de overheid met haar gebouwen 7 



meedeelt op we Ike wijze over het miljeu gedacht wordt, we Ike eisen 

zij daaraan stelt en hoe in haar beleid het ontwikkelen van 

kwaliteit, de mate van betekenis geven aan de dingen, gestalte zal 

kunnen krijgen. 

Objekten die, zoals ik zei, het resultaat zijn van het kiezen door en 

voor mensen waarbij begrippen als duidelijkheid, intensiteit en 

stolling, geen abstrakties zijn maar accenten in de kommunikatie. 

Het beleid van de rijksbouwmeester moet erop gericht zijn om 

in deze zin het gedrag van deskundigen te aktiveren en niet op 

afstand, met beperkte woorden, te oordelen over iets water nog niet 

is. 

Dit beleid kan in zo een belangrijke dienst als de 

rijksgebouwendienst niet op zichzelf staan en overgelaten worden 

aan Mn bepaalde funktionaris. 
Als dit niet een begrip is bij de totale beleidsvorming (en dus 

eveneens in de handelwijze) van zo een dienst, waar voor enorme 

bedragen per jaar ge·lnvesteerd wordt in het miljeu, is het gevaar 

niet denkbeeldig dat een vorm van onverschilligheid het beleid 

binnensluipt. 

Onverschilligheid voorwat in het bovenstaande kwaliteit betekent: 

het ontstaan van betekenissE)n en normen van de gebouwen 

vanuit de vraagstelling in plaats van het omgekeerde. 

Zo gezien behoort het beleid van een overheid een uiterst selektief 

kwaliteitsbeleid te zijn dat erop gericht is om mensen integer en 

met de inzet van al hun kapaciteiten te laten werken. 

Even a ls bij kommunikatie werkt selektiviteit naar twee kanten. In de 

mate waarin een beleid op deze manier selektief is ten aanzien 

van de gedachtenbepaling, is het ook mogelijk fouten te accepteren, 

die onvermijdelijk zijn bij elk ontwikkelingsproces. Het maken 

van fouten, echter opgevangen in een selektief beleid, kan oneindig 

veel vruchtbaarder zijn dan het v66rkomen van fouten met behulp 

van vaststaande zekerheden. 

Terugkomend op de eerste taak van de rijksbouwmeester, het 

voorspellen en beoordelen van de kwaliteit betekent dat hij bij elke 

opgave zich de vraag moet stellen welk individu of buro in deze 
situatietezamen met de dienst in staat is het meestzinvol te werken 

aan hetvormgeven van een stuk overheids (= samenlevings) miljeu 

en dat werken te stimuleren in plaats van het produkt op een 

willekeurig moment verbaal te evalueren, zonder daadwerkelijke 

betrokkenheid bij het proces. 
De schilder Edgar Fernhout is de zoon van Charley Toorop en de 

kleinzoon van Jan Toorop. 
Overzijn ontwikkeling als schilder, levend met de geestelijke erfenis 

van zijn moeder en grootvader, hebben zowel prof. H. Jaffe als drs. 8 



R. Fuchs zeer heldere opstellen geschreven. Als ik dit nu zou 

proberen, werd dit ongetwijfeld een zwakke herhaling van wat zij als 

kunsthistorici verwoord hebben. 

De reden waarom ik bij deze gelegenheid toch over zijn werk wil 

spreken, is niet dat de geschiedenis van Fernhout - tezamen 

met mijn beleven van zijn werk- een illustratie kan zijn bij wat ik in 

het voorgaande getracht heb onder woorden te brengen, maar 

omdat bij het denken over mijn werkzaamheden zijn manier van 

.,kunstenaar zijn" grote invloed heeft uitgeoefend. Niet a Ileen voor 

het werk als rijksbouwmeester maar eveneens - zij het dat ik dit 
nu iets duidelijker zie dan tijdens mijn verblijf aan de T.H . - voor het 

onderwijs. 

Een aantal jaren geleden maakte ik voor het eerst kennis met 

zijn werk op een tentoonstelling bij galerie Sothmann in 

Amsterdam, waar ik naar toe gegaan was naar aanleiding van een 

recensie in de N.R.C. en mijn aandacht getrokken werd door de 

mededeling dat Fernhout in zijn schilderen bezig geweest was om 

ervaringen uit de natuur vast te leggen. De schilderijen, die ik te zien 

kreeg, waren op het eerste gezicht voor mij erg ontoegankelijk. Ze 

waren opgebouwd uit donkere kleurtoetsen in gelijke vormen, 

verspreid over het gehele doek. Daarbij vertoonden alle schilderijen 

dezelfde struktuur. Waarschijnlijk is deze strukturele overeenkomst 

aanleiding geweest om te gaan zoeken naar het verschil tussen de 

schilderijen en om de een of andere reden heb ik dat geprobeerd 

door er heel dichtbij te gaan staan. 

Later realiseerde ik mij dat, dankzij de details, mijn aandacht 

niet verslapte, maar dat juist van hieruit het kontakt is ontstaan dat 

tot op vandaag voortduurt. 

Wat ik in dat van dichtbij bekijken ontdekte, was dat de verflaag zich 

op een heel bijzondere manier als een substantie manifesteerde. 
Hij bestond uit naast en over elkaar heen geplaatste kleurtoetsen 

van verschillende dikte en afwisselende oppervlakte waarin de 

handeling van de schilder nog herkenbaarwas. Je kon er aan aflezen 

hoe en waarom het gemaakt was. 

Nu zal datwel bij veel schilderijen hetgeval zijn, maarvooral in deze 

schilderijen leek het een essentieel en voor mij intrigerende 

hoedanigheid. Sommige partijen waren heel droog en korstig, 

terwijl weer elders gladde en glanzende plekken voorkwamen. 

Ook zag je ergens de struktuur van het linnen door de verf 

heenschijnen. Tegelijkertijd merkte ik dat ik voortdurend heen en 

weer liep waarbij in elke positie het schilderij er anders uitzag. 

Daarbij deed ik de volgende merkwaardige ontdekking. 

Het in de ruimte aanwezige licht was er niet alleen om de 

schilderijen beter te doen uitkomen. Het leek wel of ze 9 



Detail uit Herfst 1972-1973 

het licht vasthielden, op zo'n manier dat ze ook bij heel zwak licht 

nauwelijks ietsvan hun werking verloren, dat ze hetweinige licht dat 

er nog was in zich opzogen om het vervolgens weer zacht uit te 

kunnen stralen. 

Deze ervaring is mij niet alleen bijgebleven als incidenteel 

verschijnsel, maar zij herhaalde zich iedere keer dat ik opnieuw met 
zijn latere werk in aanraking kwam. 

In de manier waarop Fernhout zijn schilderijen vanuit de kleur 

opbouwt en in een heel formele struktuur toch op elke plek anders 

laat zijn en zijn eigen ruimte geeft, heeft hij mijn manier van kijken 

Detail uit Ruimte 1971 10 



zowel naar zijn schilderijen als naar de werkelijkheid verrijkt. 

Natuurlijk speelt gewenning hierbij een belangrijke rol. Zowel 

mooie als lelijke dingen raken op den duur vertrouwd en 

beschermen ons tegen een teveel aan indrukken. Wanneer mensen 

of ding en in het vertrouwd zijn desondanks blijven boeien, groeit de 

ontmoeting uit tot wederzijds kontakt en ontstaat de al eerder 

genoemde kommunikatie. Wanneer je zijn gehele oeuvre bekijkt, 

blijkt het steeds te gaan om drie zaken: 

- de keuze van de onderwerpen 

- de techniek 

- zijn aandacht voor de dingen. 

Laken 1932 

Met de keuze van zijn onderwerpen toont hij zijn belangstelling 

voor gewone dingen uit de alledaagse werkelijkheid. In zijn 

schiiderijen uit 1933 - open raam en interieur - worden de 

onderwerpen heel zorgvuldig geschilderd maar niet exact 

weergegeven. Devormen van de kapspanten en dakvlakken zouden 

door ons zo niet vastgelegd worden. 
Maarwat er des te meer uit spreekt, is de manierwaarop hij naar de 

dingen kijkt. Ook in de andere figuratieve schilderijen die 11 



daarna ontstaan, gaat het om een indringend kijken waarbij de 

manier van schilderen langzamerhand verandert. 

Vooral in het 'still even met pal et' uit 1954 en het portretvan Vestdijk 

uit 1958 gaat de strengheid in kompositie samen met een open 

kleurbehandeling, een als het ware op het onderwerp afgestemde 

techniek. 

Onverschillig of het nu bouwen betreft of het omgaan met verf is 

techniek, naast haar funktionele aard, een kommunikatiemiddel, 

waarvan de betekenis ontdekt moetworden in de dingen. In de mate 

waarin van een schilderij of een bouwdetail afgelezen kan 

worden waarom het is zoals het is, en de manier van ontstaan en 

al les wat daarbij aan de orde was in het objekt vastgehouden wordt, 

wordt de kwaliteit bepaald. Uit heel zijn werk spreekt de houding die 

Fernhout als schilder innam tegenover de werkelijkheid. Vooral in 

zijn latere schilderijen waarin hij bezig geweest is met de 

ongrijpbare werkelijkheid van ruimte, seizoenen en 

natuurverschijnselen, is het samengaan van doel - het zichtbaar 

maken - en middelen tot een indrukwekkende eenheid geworden. 

Door voortdurend met de dingen bezig te zijn, ontdekte hij voor 

zichzelf en voor anderen een samenhang van struktuur, kleur en 

verhoudingen ; begrippen die letterlijk van toepassing zijn op 

gebouwen. Dezelfde hoge eisen die hij zichzelf stelde, stelt hij aan 

degenen die naar zijn werk kijken. 

Dat maakt de kommunikatie met hem en zijn werk niet eenvoudig 

maar verleent er - wanneer er kontakt ontstaat - een geweldige 

dimensie aan. In al zijn werk komt deze uiterst selektieve houding 

naar voren, niet als vanuit een ivoren toren, maar als van heel 

dichtbij, ernstig en vol aandacht. 

lk heb u dit verteld omdat uit deze ervaring een deel van de 

gedachten ontstaan is. 

Dames en heren, 

De aanleiding om een aantal van de schilderijen van Fernhout te 

laten zien, is gelegen in mijn emotionele affiniteit met zijn werk 

waarin ervaring met andere beelden natuurlijk een belangrijke rol 

speelt. 

lk heb geprobeerd te vermijden over estetica te spreken omdat 

dat niet mijn vak is. Wij kunnen ons werk verrichten dankzij een 

enorme erfenis aan wetenschap en kunst, maar ervaren 

tegelijkertijd een dergelijk bezit ook als belastend voor eigen 
ontwikkeling. 

De betekenis van Edgar Fernhout is de wijze waarop hij als schilder, 

dankzij zijn erfenis en ondanks zijn erfenis, in staat geweest is 

zijn eigen weg te gaan en, zoals zijn schilderijen tonen, zich als 12 
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schilder vrij te maken. 

Een uitzonderlijk en indringend waarnemen, de alledaagse 

werkelijkheid in zijn schilderijen vastleggen, nergens konsessies 

doen aan zichzelf, zich niet door modeverschijnselen laten afleiden, 

maar met zijn middelen, zijn techniek, is hij gegroeid naar het 

uitbeelden van de ongrijpbare werkelijkheid. 

Op een bepaalde wijze is het abstrakt schilderen steeds konkreter 

geworden en heeft hij daarin als schilder zijn houding gevonden. 

Als schilder is Fernhout een voorbeeld, ook voor architekten, 

omdat zijn werk zichtbaar maakt wat in ons werk zo vaak in de 

verdrukking komt: het geweten. 

Bij de laatste diplomauitreiking werd door een van de docenten 

geattendeerd op een opvatting van afstudeerders over beeldende 

kunst, waarin (vrije) kunstverworpen werd omdat het huns inziens 

buiten de werkelijkheid van de maatschappelijke problemen zou 

staan. Bij velen van hen die hier afstuderen valt op dat in het 

afstudeerwerk veel onderzoek gedaan wordt tegenover een nogal 

beperkte hoeveelheid ontwerpwerk. 

lk meen niet dat dit onwil is of onkunde maar vraag mij wel af of dit 

duidt op een soort onmacht. 

lk aanvaard zonder aarzeling hun negatieve houding tegenover 

beeldende kunst. lk meen echter dat er een vergissing gemaakt 

wordt als kunst gezien wordt als een elitaire bezigheid voor een 

kleine groep in de samenleving die zich buiten de maatschappelijke 

problemen stelt en op grond van estetische waarden en andere 

(kreatieve) mystifikaties hun anders zijn motiveren. 

lk vermoed dat op een of andere wijze afstudeerders tegen dezelfde 

problemen aanlopen als waartegen ik in Den Haag aanliep, een 

vorm van onmacht met een daaruit voortvloeiend dilemma. In hun 

situatie onmacht om, ondanks hun overtuigde maatschappelijke 

betrokkenheid, bezig te zijn met de eigen ontwikkeling, de 

konfrontatie met zichzelf. 

De tegenstelling tussen: dankzij (maatschappelijke) betrokkenheid 

en (des)ondanks je eigen vorm zoeken als bouwkundige. 

Tenslotte: de in het begin gestelde overeenkomst tussen Den Haag 
en Eindhoven mag zich niet beperken tot het konstateren van 

onmacht, maa; kan naar mijn mening tevens gevonden worden in 

het zoeken van een houding: ,,anderen in staat stellen en jezelf in 

staat stellen te woekeren met de talenten." 
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Getoonde schilderijen 

la ken 1932 

interieu r 1933 

interieur 1933 

zelfportret 1941 

2 flesjes 1942 

portret 1942 

stilleven met palet 1954 

stronken met net 1957 
zee 1957 

du in 1958 

portret Vestdijk 1958 
boslaan 1959 
herfst 1960 
bomen bij nacht 1962 

du istere nacht 1968 

voorjaar 1969 

zomer 1971 

ruimte 1971 

voorjaar 1971 

herfst 1972-1973 
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