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INLEIDING

Voorwoord
Voor u ligt het resultaat van een zoektocht die ruim twee
jaar heeft geduurd. Centraal in deze zoektocht stond de
gevel, de gevel zoals ik die graag wilde ontwerpen maar
waar ik gedurende mijn studie nog niet in was geslaagd.
Dit afstudeerproject is dus de ultieme uitdaging aan mezelf geweest, een poging om datgene te bereiken dat me
steeds ontglipte.
Maar het is meer dan dat. Het is ook een pleidooi; een pleidooi tegen de overheersing van de gladde, minimalistische en kristalijnen gevels waar we tegenwoordig zoveel
van zien . Het is een oproep voor de herwaardering van de
gevel en al haar mogelijkheden; niet alleen licht en transparant maar ook donker en gesloten, niet enkel strak en
hard maar ook golvend en zacht, niet slechts appellerend
aan de ratio maar ook aan de emotie. Het is een betoog
voor meer sensualiteit in de gevelarchitectuur, een pleidooi voor wellustige geve/architectuur.
-Anabella Meijer, Maart 2008
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Inleiding
Aanleiding
Veel afstudeeronderwerpen komen voort uit een fascinatie. Een negatieve emotie zoals frustratie kan echter net zo
krachtig zijn. De weerstand tegen een bestaande situatie
creëert de wil om er iets aan te veranderen. Dit laatste is
bij mij het geval. Ik vind moderne geve/architectuur, over
het algemeen en met enkele uitzonderingen, namelijk helemaal niet mooi!
Laat mij eerst eens een aantal zaken verduidelijken. Met
"modern" bedoel ik: de architectuur die in de 20e eeuw de
norm werd, waarbij traditionele bouwmethoden werden
afgewezen ten behoeve van moderne materialen en technieken die beter bij deze nieuwe era pasten, de architectuur waarvoor functionaliteit en technologie een belangrijke rol gingen spelen. Onder "gevelarchitectuur" versta
ik: de buitenkant van het gebouw, het uiterlijk. En wat ik
er niet aan kan waarderen is dus ook: hoe het eruitziet,
het visuele aspect. Moderne gevels zijn voor mij te kaal,
te koud en niet plastisch genoeg. Dit verwijt is het Modernisme overigens niet vreemd: het stigma van de kale doos
heeft de moderne architectuur al sinds haar ontstaan achtervolgd.

Probleemveld
Deze positie plaatst mij voor een aantal problemen. Ten
eerste is het zo dat ik niet in staat ben om vol overgave
mee te gaan in de hedendaagse schoonheidseisen, niet
omdat ik het niet kán, maar omdat ik het niet wfl. Dan is
er nog het feit dat ik geen echte voorbeelden heb om me
aan te spiegelen en om van te leren. Moderne architectuur
heeft zich in de afgelopen honderd jaar in veel verschillende richtingen ontwikkeld, maar in mijn ogen hebben
al deze stromingen een in meer of mindere mate minimalistische esthetiek als gemeenschappelijke eigenschap.
Daarnaast is het zo dat mijn interesse in de gevel maar
al te vaak wordt weggehoond met opmerkingen over de
vermeende trivialiteit van de gevel: het gaat immers om
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binnenkant, om de ruimte, de rest is slechts oppervlakkig.
Bijkomende complicatie is het feit dat ik me wél aangetrokken voel tot de zogenaamde traditionele architectuur,
een voorkeur die veela l negatief wordt ontvangen. Teruggrijpen naar het verleden getuigt niet echt van erkenning
van de tijdgeest; de wereld waarin we leven is nu eenmaal
ingrijpend veranderd. Het is echter die traditionele architectuur, of beter gezegd de pre-industriële architectuur
van massiviteit, steen en ornament die mij (en zoveel anderen) in vervoering weet te brengen .
Tegenwoordig vinden wijken met huizen in een "traditionele" architectuurstijl gretig aftrek bij een groot aantal
mensen. Hoewel in verschillende stijlen gebouwd vertegenwoordigen deze gebouwen allemaal in meer of mindere mate de pre-industriële architectuur die tot in het
begin van de 20" eeuw de norm was. Het grote publiek
wijst moderne architectuur massaal af en vlucht in nostalgische oplossingen; aan de andere kant weigeren veel
architecten hieraan te voldoen . Er is dus sprake van meer
dan alleen een persoonlijke interesse of frustratie, het hier
gepresenteerde probleem is een actueel onderwerp.
Ik besef echter maar al te goed dat achteloze imitatie van
de door mij bewonderde gevelarchitectuur nogal problematisch is; ik voel er niet veel voor al lege decorstukken
ontwerpend in de valkuil van het Postmodernisme te
stappen, of erger, een reactionaire ontwerper te worden
die de grote verworvenheden van het Modernisme de rug
toekeert. Ik wil desondanks wél vasthouden aan de overtuiging dat de gevel niet zomaar een onbetekenend schilletje is, dat hoe de gevel eruit ziet wel degelijk belangrijk is.
Daarnaast ben ik van mening dat traditionele gevels over
visuele en tactiele kwaliteiten beschikken die moderne
gevels ontberen, en dat het terughalen van deze eigenschappen niet all een niet verkeerd is maar zelfs essenteel
voor de verdere ontwikkeling van de architectuur.

Probleemstelling
Het afstudeerproject biedt een perfect podium om deze
overtuiging uit te werken, om de frustratie in een positieve kracht om te zetten. Het is dan ook mijn vurige wens
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geweest om eindelijk eens een mooie gevel te kunnen
ontwerpen, een gevel zoals Ik die graag zou zien.
Maar voor dat ik dat kon bereiken moesten een aantal
vragen worden beantwoord . Het is namelijk onontbeerlijk
om een goede analyse te maken van die kwaliteiten die ik
wens te bereiken, alsook een goed onderbouwde studie
te maken van welke aspecten van moderne gevels vol gens mij tot een karig visueel resultaat leiden. Daarnaast
moest ik mij verdiepen in de oorzaak van het uiterlijk van
moderne gebouwen, over de ideologie van de Modernistische esthetiek en de ontstaansgeschiedenis ervan, om
zodoende een beargumenteerd standpunt te kunnen for muleren. De belangrijkste vraag was echter:
Hoe kan ik een gevel ontwerpen die in zijn vormgeving
over kwaliteiten beschikt van een vergelijkbaar niveau als
traditionele gevels, zonder over te gaan tot imitatie van
deze architectuur?

Doelstelling
Het einddoel van dit afstuderen is van het begin af aan
duidelijk geweest: het ontwerpen van een gevel. Hoewel
een gevel natuurlijk altijd een onderdeel uitmaakt van
een gebouw is binnen dit afstudeerproject het ruimtelijke
ontwerp ondergeschikt gemaakt om zodoende dieper in
te kunnen gaan op de vormgeving van de gevel. Aangezien ik bij de capaciteitsgroep Bouwtechniek afstudeer en
bijzonder geinteresseerd ben in de materiële aspecten
van architectuur stond het ook vast dat detaillering een
belangrijk onderdeel van het afstuderen zou worden .
Zoals gezegd vormt het vinden van een vertaling van de
visuele kwaliteiten van traditionele architectuur naar een
eigentijdse vorm een grote uitdaging. Tussentijdse doelen zijn dus het vinden van criteria om deze kwaliteiten
te duiden en het ontwikkelen van een strategie om deze
kwaliteiten in een eigentijdse vorm op te kunnen roepen .

Samenstelling van het boek

gonnen. In dit boek zijn ook de producten van het vak Architectuur & Filosofie en het master 3 project gebundeld,
zij het in iets aangepaste wijze (Deel I & 11) . De overige delen corresponderen tot het afstudeerproject. De inhoud
van deze delen wordt hieronder kort besproken.
In Deel I wordt het ontstaan van de Modernistische esthetiek onder de loep genomen, waarbij in het kort de
historische, filosofische, sociale en technische context
wordt besproken. Vervolgens wordt de modernistische
ideologie met haar nadruk op rationaliteit en moraal besproken, waarna er wordt overgegaan tot een relativering
en bestrijding van deze idealen. Dit deel eindigt met een
pleidooi voor een Wellustige Architectuur (Voluptuous
Architecture).
In Deel 11 wordt ingegaan op de visuele kwaliteiten van
traditionele architectuur. Er wordt een analyse uitgevoerd
van een zevental gebouwen, traditioneel en modern,
waaruit vervolgens enkele criteria voortkomen waar in
het ontwerp van een gevel rekening mee moet worden
gehouden.
In Deellil de gevel als entiteit onderzocht: er wordt gekeken naar de geschiedenis, de samenstellende onderdelen
en hun kenmerken en natuurlijk ook de functie van de gevel. Deze informatie gekoppeld aan de eerder genoemde
criteria leidt tot de ontwikkeling twee strategieën voor de
gevel: een op het niveau van ruimte en een op het niveau
van materiaal (Voluptuous Façade Architecture) .
In Deel IV wordt een toepassing van deze strategieën in
een opgave besproken: het ontwerp van een eenvoudig
gebouw in de historische binnenstad van 's-Hertogenbosch . De situatie en het programma worden besproken alvorens over te gaan tot uitleg van het ontwerp op drie niveaus; de stad, het gebouw en het detail. Aan het eind van
dit deel bevinden zich tevens de reflectie en de conclusie
In Deel V is de bijlage gelegen : hierin staat een compilatie
van foto's van maquettes en tekeningen uit het ontwerpproces alsook de tekeningen van het gebouw.

Dit boek is het resultaat van een onderzoek dat ongeveer
twee jaar heeft geduurd en al voor het afstuderen is be-
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INLEIDING

Architectuur en moraal: Naar een
Wellustige Architectuur
Introductie: Modernistische esthetiek in enkele woorden
Tijdens de beschrijving van esthetisch kwaliteiten van een
gebouw en van de gevel in het bijzonder worden in het
moderne architectonische discours vaak termen aangehaald zoals "eerlijk'; "zuiver '; "simpel '; "transparant'; "strak"
e.d .. Hoewel verschillend in betekenis en slechts een
kleine greep uit het jargon, schetsen deze woorden een
aardig beeld van de heersende esthetische voorkeur in de
hedendaagse architectuur. De glazen gevel bijvoorbeeld
zorgt door zijn transparantie ervoor dat het gebouw als
het ware niets te verbergen heeft, waardoor het in feite
"eerlijk" is, en dit wordt ervaren als mooi. De strakke detaillering van diezelfde gevel wordt geprezen omdat de
materialen zo zuiver mogelijk aan elkaar zijn gekoppeld
en er geen gekunstelde overgangen zijn . De materiële
transparantie van het glas en de fysieke eenvoud van het
detail worden dusdoende vertaald naar een immateriële,
morele waarde. Iets vergelijkbaars is aan de hand wanneer
men de wijze bewondert waarop de constructie zoveel
mogelijk in het zicht wordt gelaten. De naakte constructie
toont zichzelf zonder opsmuk en is in die zin eerlijk, maar
het gaat hier ook om het tonen van de waarheid omtrent
de krachtswerking in het gebouw en in de natuur in het
algemeen.
Een andere groep beschrijvingen, waartoe bijvoorbeeld
"rationeel" en "functioneel" behoren, is ook prominent
aanwezig in het taalgebruik. Het bedekken van de constructie is nogal controversieel niet alleen om de vermeende oneerlijkheid van de actie maar ook omdat de
bedekking als niet functioneel wordt gezien . Het gaat
immers om de krachtswerking. Het wordt pas acceptabel
als er een rationele reden voor te vinden is, zoals bijvoorbeeld brandwering . Op dezelfde wijze wordt ornament in
de gevel niet als functioneel ervaren aangezien het niet
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nodig is voor de werking van de gevel als klimaatscheiding. Een "strakke" detaillering echter is het resultaat van
de technische eisen en randvoorwaarden die gekoppeld
zijn aan de productie van materialen en het bouwen van
de gevel. Deze detaillering is als zodanig rationeel te verklaren en dus te verkiezen boven andere die resulteren uit
bijvoorbeeld esthetische grillen.
Uit deze beknopte bespreking kan men enkele dingen
concluderen. Ten eerste lijkt het erop dat de modernistische esthetiek wordt geregeerd door nogal puriteinse
morele waarden . Ten tweede wordt de indruk gewekt
dat rationele beslissingen hoog staan aangeschreven en
meer waard zijn dan waarden die voortkomen vanuit de
emotie. Ten derde is het zo dat de genoemde sleutelwoorden het bestaan suggereren van een tegenpool, eentje
waarbij het leugenachtige, verontreinigde, complexe, irrationele en disfunctionele de boventoon voert. Kortom,
een esthetiek van het wellustige en het emotionele.
Deze tegenpool blijkt de eclectische, rijk geornamenteerde architectuur van eind 19e eeuw te zijn. In ruimere
zin genomen betreft het de pre-moderne. traditionele architectuur in het algemeen. De genoemde woorden kunnen zo uit de geschriften van Le Corbusier of een andere
prominente modernist gekomen zijn, maar lijken dus nog
steeds actueel te zijn .

Moderne Architectuur: Een nieuwe traditie
Feit is dat hoewel er ruim honderd jaar zijn verstreken de
kernwaarden van de modernistische esthetiek in grote lijnen dezelfde zijn gebleven . Het is natuurlijk onterecht om
te stellen dat de architectuur als geheel sinds het begin
van de 20e eeuw zich niet heeft ontwikkeld. Integendeel,
veranderende productietechnieken, ontwikkelingen van
nieuwe materialen evengoed als veranderingen in de
samenleving en opvattingen van ontwerpers hebben geleid tot een rijkdom aan verschijningsvormen zoals nog
nooit eerder is vertoond. Toch kan er gesteld worden dat
er sprake is van een Moderne Traditie, hoe tegenstrijdig
dit ook klinkt. Een "stroming" die aan alle architectuur-
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scholen wordt gedoceerd en, gezien de omvang van de
productie, gemakkelijk in staat is om aan zichzelf te refereren is daardoor ook volledig ingeburgerd en vanzelfsprekend. Het gevaar hiervan is natuurlijk dat men eerder
geneigd is naar de verschillen te kijken dan naar de gemeenschappelijke achtergrond, en die is er wel degelijk.
Zoals Pérez-Gómez aangeeft in zijn boek Built upon Love:
Architectural Ionging after ethics and aesthetics ligt bij
veel opleidingen de nadruk op technische informatie en
probleemoplossing [9). Studenten krijgen een "minimale
culturele scholing'; waarbij de geschiedenis "vooral wordt
gedoceerd als een sequentie van stijlen [...],en recentelijk
als een product van anonieme sociale krachten" [9]. De
nadruk ligt vooral op de Moderne Beweging waardoor
men faalt in het verschaffen van werkelijk inzicht omtrent
de historische en filosofische betekenis van die stijlen.
Veel axioma's worden zo niet eens ter discussie gesteld,
waardoor de wezenlijke vragen in de architectuur vaak
niet worden gesteld.
De vraag is natuurlijk of dit een probleem is. Aangezien
we in een era van pluriformiteit leven waarin het"vrouwelijke'; emotie en seksualiteit als volkomen natuurlijk zijn
geaccepteerd is het vreemd dat onze architectuur zich
zo kuis en intellectueel opstelt. Onze moderne liberale
samenleving geeft dan wel de ruimte aan verschillende
geloofsovertuigingen en levensopvattingen, maar in de
architectuur rust er nog st eeds een zeker taboe architectuur die aantrekkelijk en sensueel wil zijn.
Daarnaast is er het harde feit dat sinds de jaren zestig de
kritiek op de uitwassen van het Modernisme is gegroeid.
Vooral de grauwe naoorlogse nieuwbouwwijken met massa le flats hebben aan die slechte naam bijgedragen, alsook
sommige brute ingrepen in oude binnen steden. Soms lijkt
het alsof architecten vooral voor andere architect en en
critici ontwerpen, aangezien de cerebrale concepten die
aan hun gebouwen ten grondslag liggen vaak niet door
de "gewone man" worden begrepen of gewaardeerd. Het
publiek vlu cht de laatste jaren massaal in nostalgische oplossingen di e door slimme projectontwikkelaars worden
aangeboden. Uiteraard gruwt de intellectuele elite hier-

12

VOLUPTUOUS FAÇADE ARCHITECTURE

van, het publiek zou reactionair zijn, geen smaak hebben
en terugverlangen naar een verleden dat eigenlijk nooit
bestaan heeft. Hoewel dit tot op zekere hoogte niet kan
worden uitgesloten gaat deze houding wel voorbij aan de
mogelijkheid dat deze projecten in bepaalde menselijke
behoeften voldoen. Want bewoners keren de successen
van de moderniteit de rug niet toe, de huizen zijn van
verwarming en elektriciteit voorzien en ook in de plattegronden is de functionele ordening eigentijds. Het gaat
dus vooral om het uiterlijk, het is de moderne esthetiek
die wordt verworpen. De vraag die moet worden gesteld
is dus of traditionele architectuur niet tóch iets te bieden
heeft w at de moderne architectuur ontbeert en misschien
wel erg waardevol of zelfs onmisbaar blijkt te zijn.
De nadruk op "intellectuele" en "morele" esthetische waarden vervreemdt echter niet alleen het publiek maar ook
sommige ontwerpers. Als het waar is dat architectuur een
communicatievorm, een taal is, dan is het zo dat een ontwerper die, kort gezegd, iets anders wil verkondigen dan
de boodschap van rationaliteit en zuiverheid zich moeilijk
met dezetaal zal kunnen uitdrukken. Bijkomend probleem
is dat een eigentijdse architectuurtaal die sensualiteit,
complexiteit en emotie centraal plaatst niet voorhanden
schijnt te zijn. Ondanks de vele verschillen tussen moderne architectuurstromingen blijft een minimalistische
esth etiek in een of andere vorm de gemeenscha ppelijke
eigen schap. Dit is lastig, aa ngezien het allesbehalve makkelijk is om een niveau van complexiteit te bereiken dat
vergelijkbaar is met dat van de betere exemplaren van
traditionele architectuur. Deze vaardigheid is namelijk
niet per definitie een inferieur automatisme, zoals ook de
vaardigheid om het maximale te reali seren met minimale
middelen niet simpelweg "luiheid" is.
Het lijkt du s niet onredelijk en jui st zeer modern om ook
aandacht te vragen voor het ándere gezicht van de architectuur. In de komende drie paragraven zal een zeer grove
schets worden gegeven van de ontstaansgeschiedeni s
van de Moderne beweging, vooral met betrekking tot het
ged achtegoed dat er aan ten grondslag ligt. Daa rna zal
worden ingegaan op de betrekkelijkheid van dit gedach-
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tegoed en ten slotte zal een pleidooi worden gehouden
voor een wellustige architectuur, een architectuur waarbij zintuiglijke genot en de emotionele dimensie van de
mens centraal staan .

De instorting van de klassieke waarden
In de Renaissance en in de Gotiek maar eigenlijk ook ruim
daarvoor was de relatie tussen architectuur en de kosmos
fysisch en metafysisch van aard geweest. Padovan vertelt
hoe bij veel oude volkeren de plattegrond van een huis
soms letterlijk de weergave van de vorm van de wereld
was [8) . In de klassieke tijd en zeker vanaf de middeleeuwen werd de oude Platonische en zelfs Pythagoreïsche
notie dat de wereld wordt beheersd door wiskundige
wetten werd tot uitdrukking gebracht in gebouwen. In
de middeleeuwen gebeurde dit door o.a. gebruik van cirkels en driehoeken; in de Renaissance gebeurde het door
proportionele systemen waarbij wortel twee en wortel vijf
een grote rol speelden [8). De natuurkunde van Newton
bleek echter een obstakel voor de continuïteit van de klassieke architectuur. Newton legde weliswaar een wereld
bloot die volgens zuivere mathematische wetten bleek te
functioneren, maar deze wiskunde was gecompliceerder
van aard dan de relatief eenvoudige analogieën waar de
humanisten zich van hadden bediend . Deze formules leken niet bestemd om ook in architectuur omgezet te worden [8). Hoewel architecten zich hiervan in eerste instantie weinig van aantrokken en verder gingen met bouwen
was hierdoor een belangrijke pijler van de architectuur
gesneuveld.
De ontwikkeling van de archeologie en de geschiedenis
als wetenschappelijke takken in de 18• eeuw droeg ook
bij tot dit klimaat. De objectieve bestudering van gebouwen van vóór de Renaissance leidde tot een emancipatie van de "donkere eeuwen" waarbij de gotische en romaanse architectuur en kunst niet meer barbaars werden
beschouwd maar als stijlen met hun eigen kwaliteiten
(2] . 1n de archeologie kreeg men eindelijk toegang tot de
ruines van het oude Griekenland waar onderzoekers tot
hun schrik ontdekten dat deze aanmerkelijk verschilden

DEEL

1:

THEORIE

van de "decadente" Romeinse gebouwen die de Humanisten als voorbee ld hadden gebruikt. Daarbij werd door de
ontdekking en bestudering van ruines van andere grote
antieke beschavingen zoals Egypte en Mesopotamië
de klassieke Oudheid als hoogste referentiepunt steeds
moeilijker verdedigbaar. Tegen het einde van de 19• eeuw
was bouwen in elke "oude" stijl min of meer acceptabel
geworden.
Ook de filosofie droeg bij tot groeiende onzekerheid.
Hume en andere empirische filosofen stelden dat geen
enkele kennis mogelijk is zonder de zintuigen . Hu me ging
echter zo ver om te zeggen dat de geest niets meer is dan
"een verzameling percepties" en wees op de onnauwkeurigheid van het meetinstrumenten waarmee de geest met
de werkelijkheid in contact komt [8) . Hij stelde vast dat
schoonheid subjectief is en afhankelijk van karakter en
gewoonte, waardoor de notie dat schoonheid een absoluut begrip is naar het rijk der fabelen werd verwezen.
Daarnaast speelde ook de ontwikkeling van het vooruitgangsdenken een belangrijke rol [2). Dit gedachtegoed
stelt dat de geschiedenis zich ontwikkelt en wel naar een
betere toestand, waarbij elk tijdperk een expliciete vormgeving heeft die de uitdrukking is van de "tijdgeest " van
dat tijdperk . Dit maakte het noodzakelijk om een specifieke eigentijdse stijl te hanteren, aangezien een heropvoering van oude stijlen als een onvermogen werd be schouwd . Het probleem van authenticiteitwerd hierdoor
actueel.
Al deze omstandigheden zorgden ervoor dat de westerse
mens zijn oude zekerheden verloor en naarstig op zoek
moest naar nieuwe. Verder op de"klassieke" weg was geen
optie, dit was immers een esthetiek die de nieuwe cosmologie, de nieuwe tijdgeest, niet vertegenwoordigde. Gedurende de gehele 19• eeuw verkeerde de architectuur in
een crisis, waarbij de ene neostijl de ander opvolgde zonder dat enige werkelijk kon overtuigen van zijn blijvende
kracht. Door de vaak oppervlakkige fixatie van architecten
op stijl en ornament heerste een gevoel van onbehagen
aangezien de kern van het probleem niet aan bod kwam.
Het gebruik van een neostijl was niet authentiek, niet eer-
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lijktegenover de tijdgeest en dus niet ethisch.

De rede schiet te hulp
De Industriële Revolutie bracht deze ontwikkelingen in
een stroomversnelling. Het is bekend hoe door de opkom st van de machine nieuwe economische en sociale
structuren ontstonden en dus ook nieuwe vraagstukken
zoals bijvoorbeeld spoorweggebouwen. De industrie en
ontwikkelingen in de mechanica boden nieuwe methoden en materialen zoals ijzer en beton waardoor ook nieuwe vormen mogelijk werden.
Zoals we weten bracht het machinetijdperk ook uitbuiting
en armoede op een schaal niet eerder vertoond [2]. In de
binnensteden ontstonden de eerste sloppenwijken waar
de arbeiders onder mensonterende omstandigheden
moesten wonen en werken. Het ontbrak er in deze wijken
aan licht, schone lucht en ruimte. Door de slechte hygiëne
waren er ook nog eens constant uitbraken van epidemieen. Deze wijken stonden uiteraard in schrijnend contrast
met de ruime, overdadig versierde en aan luchtige boulevards gelegen huizen van de nieuwe bourgeoisie.
De architectuur zag zich dus niet alleen genoodzaakt om
een nieuwe, eigentijdse uitdrukkingsvorm te vinden maar
ook om een sociale taak op zich te nemen en de machine
op een humane wijze te integreren in de maatschappij.
Men was zich tevens bewust van het enorme potentieel
van de machine om een nieuwe betekenis aan vorm te
geven. Maar waar moesten die nieuwe vormen vandaan
komen? Volledig nieuwe vormen ontwikkelen was natuurlijk erg moeilijk, ze vloeien immers niet vanzelf uit
een machine. Eugène Viollet-le-Duc, aan vooraanstaa nde
negentiende-eeuwse theoreticus met een voorliefde voor
de middeleeuwen, beweerde dat door middel van een
goede, rationele, analyse van de problematiek van elke
opgave men vormen kon ontwikkelen die zich konden
voegen naar de tijdgeest [2] . In het abstraheren van de
processen en principes die in hetverleden waren gebruikt
lag het antwoord, niet in het imiteren van het uiterlijk.
Het is belangrijk om erop te wijzen dat abstractie een
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relatief nieuw begrip was en was grotendeels te danken
aan het contact met andere culturen. In de beeldende
kunst leidden vooral de Japanse prenten met hun nadruk
op lijn, kleur en compositie tot een revolutie. Door te abstraheren ging een wereld van vorm en kleur open dat
zich tot ver buiten de grenzen van de mimetische kunst
strekte [3]. Voor de architectuur betekende abstractie ook
een grote doorbraak in de zoektocht naar vorm. Ondanks
dat Viollet-le-Duc niet overtuigend liet zien hoe dit zou
kunnen gebeuren sloegen zowel het concept abstractie
als het achterliggende rationalisme wél aan en werden zo
belangrijke pilaren van het Modernisme.
Toen de weg naar abstractie eenmaal was geopend ontstonden er meerdere manieren om tot nieuwe vormen
te komen. Belangrijk middel was hierbij de analogie. Een
gebouw of object werd aan een rationele analyse onderworpen en daarvan werden de "essentiële" kenmerken
overgenomen voor het scheppen van een nieuwe vorm.
Daarbij was er een onderscheid tussen degenen die zich
richtten op traditionele architectuur, de machine of de natuur als bron voor de analogie en of de essentie van de
materiële eigenschappen of de essentie van niet-materiële eigenschappen hierbij centraal stond. Het ligt voor de
hand dat hierbij zeer verschillende vormen konden ontstaan, gebaseerd op net zo verschillende visies.

Oe moraal beslist
Aan het begin van de 20eeeuw konden ontwerpers in wezen alle kanten op. Nieuwe technologie en materialen net
zozeer als nieuwe analytische technieken maakten het
mogelijk om tot nieuwe vormen te komen. Ethische principes bleken echter bepalend voor de richting die de 20•
eeuw zou kenmerken. Deze kwamen naar voren op een
aantal terreinen.
In de eerste plaats was er de discussie over authenticiteit.
De architectuur van het tijdperk moest de kracht van technologische vooruitgang en rationele processen uitdrukken en dat betekende dus dat niet elke "gea bstraheerde"
vorm rel evant kon zijn. Hierbij was de ingenieur een be-
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langrijk voorbeeldfiguur, de held van het tijdperk [2]. De
civiele ingenieur was immers in staat prachtige bouwwerken te scheppen, alleen door de wetten van de mechanica
toe te passen. Hierdoor ontstond een vertrouwen in rationele processen om mooie vormen te produceren. Op deze
manier kon de vorm van een gebouw pas mooi zijn als
de functie van het gebouw het leidende principe was geweest bij het bepalen van die vorm (functionalisme). Maar
ook producten die door een machine werden vervaardigd
waren inherent mooi, omdat ze voldeden aan de randvoorwaarden en mogelijkheden van diezelfde machine,
en die was immers een product van rationeel denken en
handelen. Zo sprak Frank Lloyd Wright in in zijn essay Het
kunstambacht van de machine [5] over de rechte lijn als
basis voor geometrische en dus moderne ornamenten.
Andere modernisten zagen juist in de "gladde" afwerking
van producten uit de machine een nieuwe, authentieke
schoonheid. Voor sommige modernisten zoals Ludwig
Mies van der Rohe was vorm een resultaat van de"tijdswil"
en waren randvoorwaarden zoals materiaal, productie en
economie vanzelf in staat om voor de juiste uitdrukking
van de tijdgeest te zorgen [5].

het bijzonder werd echter ook op een hoger niveau gevoerd. Adolf Loos opende het vuur met zijn pamflet"Ornament en misdaad'; waarin hij o.a. stelde dat alleen primitieve beschavingen en mensen met primitieve impulsen
de noodzaak hebben om ornament te vervaardigen [5].
De moderne mens zou genoeg voldoening kunnen halen
uit pure vormen want dit vermogen om van het subtiele
te genieten getuigt van "geestelijke kracht". Op vergelijkbare wijze spreekt Le Corbusier over de zuivering van de
waarneming, waarbij hij pleit voor het gebruik van "pure"
vormen zoals de kubus, de cilinder en de kegel [5]. Deze
vormen zijn simpel en duidelijk en het zijn deze eigenschappen die ware schoonheid inhouden. Visuele waarneming wordt op deze manier slechts een middel om
een dieper gelegen laag te bereiken en om een hogere
waarheid te aanschouwen. Deze nadruk op het "pure"en
het "ware" is door de eeuwen heen een belangrijk begrip
geweest in de kunst en architectuur en gaat terug tot
Plato. Over het algemeen werden verfraaiing, patronen
en ornamenten dus als een dogmatisch automatisme gezien dat ook nog eens om verschillende morele redenen
verwerpelijk was.

Het sociale aspect speelde ook een grote rol. Hoewel een
beweging als de Art Nouveau wel degelijk vernieuwing
wist te bereiken op het vlak van vorm maar ook b.v. interieur was het duidelijk dat deze verfijnde architectuur nooit
voor de arbeidersklasse bereikbaar zou zijn. Daardoor was
deze in feite net zo decadent was als de eclectische negentiende-eeuwse architectuur die bestreden diende te
worden. Verschillende modernisten pleitten dan ook voor
het afschaffen van ornamenten en andere onnodige "oppervlakkigheden" omdat het simpelweg te duur was en
dat geld ook ten goede kon komen aan de arbeider in de
vorm van noodzakelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld
meer ruimte, beter lichtinval of simpelweg meer woningen. De machine verhinderde dus niet alleen het maken
van ornamenten, maar was daardoor ook indirect in staat
om de levensstandaard van de arbeider te verhogen en
de mens van zijn "slavernij" te bevrijden [5].

Op deze manier ontstond een stroming die de machine
en de technologie voor omarmde, het rationele denken
vereerde en een sterke sociale betrokkenheid koppelde
aan een immateriële esthetiek die zich probeerde los te
maken van al dat gekunsteld, onnatuurlijk en immoreel
was.

De aanval op verfraaiing in het algemeen en ornament in
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Ethiek en esthetiek: orde in de chaos
De fundamentele vraag in de architectuur is waarschijnlijk: waarom bouwen wij? Een simpel antwoord zou kunnen zijn omdat dit aantrekkelijker is dan niet bouwen. Er
wordt vaak beweerd dat het gebouw een intermediair is
tussen de mens en de buitenwereld maar daarmee doelt
men meestal op banaliteiten zoals het weer. De werkelijke
onderhandeling gebeurt tussen de mens en zijn mogelijke vijanden: agressieve soortgenoten en een angstaanjagende natuur. Het gebouw bemiddelt, kortom, tussen
de mens en totale chaos [9].
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Er kan dus worden verondersteld wij bouwen omdat er in
de natuur iets ontbreekt. Dom Hans van der Laan stelt dan
ook dat "architectuur datgene is dat moet worden toegevoegd aan de natuur om haar bewoonbaar, zichtbaar en
meetbaar te maken"[9] . Een andere benadering is om aan
te nemen dat het gebrek plaatsheeft in onszelf. Pérez-Gómez geeft aan dat de mens een voornamelijk linguïstisch
bestaan doormaakt waardoor er een kloof bestaat tussen
hem en de natuur. Dit gebrek veroorzaakt verlangen, en
dit verlangen wordt al eeuwen als de fundamentele eigenschap van het mens-zijn beschouwd. Menselijke constructies zoals ethiek, esthetiek en natuurlijk architectuur
zouden zijn voortgevloeid uit dit verlangen. Hoewel de
ethiek primair ontstaat in het gevoel is het de ratio die
er een logisch samenhangend geheel van waarden van
maakt. iets soortgelijks geldt voor de esthetiek. Ethiek en
esthetiek worden zo, door middel van de ratio, ordenend
van aard, en zijn in staat om orde aan te brengen in de
chaos van het leven .
Ethiek (of zo men wil: moraal) bemiddelt onze relatie met
elkaar en het belang ervan in de architectuur en het bouwen wordt dan ook vrijwel niet betwist. Hoe anders is dit
voor de esthetiek. En dat terwijl de esthetiek in architectuur van oudsher de rol vervult van bemiddelaar tussen
mens en natuur. Volgens Duitse kunsthistoricus Worring er
in zijn dissertatie Abstraktion und Einfühlung zijn er twee
tegengestelde wereldvisies mogelijk: abstractie en empathie, en dat het Kunstwollen (=de reden waarom men
kunst maakt) van deze twee diametraal anders is [9].
Abstractie stelt dat de mens alleen in staat is datgene te
kennen dat hijzelf heeft gemaakt. De natuur kan hij niet
begrijpen. Deze "primitieve" mens verkeert in constante
angst voor een onbegrijpelijke, angstaanjagende natuur
en maakt objecten om zich tegen haar te beschermen .
Kunst wordt zo een vorm van bezwering. Empathie daarentegen gaat ervanuit dat de mens alleen dat kan kennen
waar hij onderdeel van uitmaakt. Vanuit de geprivilegieerde positie van de beschaving kan de "klassieke" mens de
natuur als een harmonieuze, welwillende entiteit ervaren.
Schoonheid wordt zo datgene dat, op de een of andere
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manier, refereert aan de natuur.
De wijze waarop de mens in de wereld staat wordt dus, al
dan niet bewust, weerspiegeld in de manier waarop men
(kunst)objecten vervaardigt. Het belang van de esthetiek
is dus duidelijk aan herwaardering toe, getuige ook bekende kleinerende uitdrukkingen zoals "het gaat alleen
maar om het uiterlijk". Het is echter niet alleen de kunstmaker die hier bij gebaat is. Pérez-Gómez noemt de noodzaak van het poëtische in de architectuur. Hij beschrijft de
"poëtische ervaring" als "transformerend '; met de kracht
om de "conventionele tijdelijkheid " te doen instorten [9] .
Deze definitie komt aardig in de buurt van beschrijvingen
van de ervaring van schoonheid. Door de esthetische ervaring krijgt men toegang tot het werkelijke begrijpen,
een begrijpen dat niet via de conventionele wegen van
bijvoorbeeld taal mogelijk is. Door middel van "poëtische
werken" zoals o.a. architectuur wordt de mens in staat gesteld zijn plaats in de wereld te accepteren [9] .

Esthetiek: schoonheid ontleed
Volgens de Grote Winkier Prins Encycopedie uit 1979
is esthetiek of "esthetica'; (van het Griekse aisthèsis=
waarnemen) de aanduiding van alles wat met de aard van
waarneming te maken heeft [ ... De huidige definitie, een
neologisme door Baumgarten geïntroduceerd eind 18e
eeuw, is schoonheidsleer [1 0]. De esthetica houdt zich
vooral bezig met de kunst, waarbij gewone "schoonheid"
oftewel datgene dat de zintuigen pleziert ondergeschikt
is aan de "geestelijke dimensie" van het kunstwerk [1 0].

r

Over de aard van schoonheid is door de eeuwen heen
veel getwist. Holgate stelt dat een van de belangrijkste
problemen het feit is dat hoewel iedereen wel "weet" wat
schoonheid is en het onmiddellijk herkent. er geen afgebakende, heldere definitie bestaat (7]. Definitie wordt
bemoeilijkt doordat schoonheid in verschillende vormen
kan verschijnen waardoor het nodig wordt om de overlappende kwaliteit af te zonde ren . Schoonheid, zo komen
de meeste denkers overeen, heeft een esthetische ervaring tot gevolg. Deze ervaring zou als de emotie "genot"
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kunnen worden omschreven maar het is duidelijk dat het
hierbij niet gaat om een alledaagse vorm van genot. Andere denkers beschrijven de esthetische ervaring als iets
dat "zin" kan geven, of een gevoel van "verbintenis" kan
schenken. Het is in ieder geval duidelijk dat de emotie
hierbij een belangrijke rol speelt. Holgate beschrijft hoe
vooral tijdens de Romantiek men bewust is geworden van
de invloed van emoties zoals bijvoorbeeld nostalgie op de
esthetische ervaring. Men vond het toen nodig om de terminologie uit te breiden met noties als "het sublieme'; "het
pittoreske'; enzovoort. Hoewel deze termen in onbruik
zijn geraakt is het gevolg is een steeds verdergaande uitkleding van het concept geweest waarbij men "vervuiling"
door andere emoties probeerde tegen te gaan. Het nadeel
hiervan is dat het begrip zo uitermate elitair wordt [7].
Een verschillende benadering is het accepteren van het
feit dat er meerdere soorten schoonheid bestaan [7]. De
esthetische kwaliteiten van een wiskundige formulering
zijn duidelijk anders dan die van het lichaam van een atletische man. Hierbij worden ook verschillende delen van
de geest aangesproken. Er zijn allerlei tabellen bedacht
waarbij zo onderscheid wordt gemaakt tussen intellectuele, zintuiglijke, morele schoonheid en nog veel meer [7].
Verschillende denkers hebben hierbij de verleiding niet
kunnen weerstaan om een bepaalde soort schoonheid
een hogere waardering te geven. Conform zijn theorie
van de ideeën plaatst Plato de intellectuele schoonheid
boven zintuiglijke schoonheid, aangezien de schoonheid
in een object slechts op imperfecte wijze aanwezig kan
zijn . Andere denkers achten morele schoonheid belangrijker dan visuele schoonheid: is er sprake van een verheffende ervaring? Ook functionaliteit speelt soms een rol:
een object kan niet écht mooi zijn als het zijn doel niet
vervult of, extremer gesteld, is mooi omdat het zijn functie vervult [7] .
Een andere belangrijke discussie is degene rondom het
esthetisch object: zetelt schoonheid in het object of plaats
de waarnemer het daar7 Sinds Aristoteles is in het Westen
tot aan de 18• eeuw de gangbare opvatting van kracht
geweest dat objecten zelf schoonheid bezitten. Na Hu me
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verplaatste de discussie , zoals we reeds hebben gezien,
zich toen naar de rol van de waarnemer, naar de psychologie en de perceptie.

De emancipatie van de zintuigen
Perceptie is de verwerking van de informatie van die door
de zintuigen is opgenomen door het brein [4]. Gestaltpsychologen hebben onderzoek verricht naar de aard van
de perceptie van vormen . Een van de ontdekkingen was
dat mensen perceptie als het ware moeten leren: zij is erg
afhankelijk van conventie [7]. Zo is het voor westerlingen
normaal om driedimensionale voorstellingen op papier te
lezen maar voor andere volken niet vanzelfsprekend . Perceptie heeft echter ook te maken met wat we niet willen
zien. Door het continue bombardement van de zintuigen
moet het brein als het ware "kiezen" tussen de informatie
om niet overweldigd te worden [?] .Hoe die keuze wordt
gemaakt is afhankelijk gebleken van allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld sociale status, scholing, psychologische
eigenschappen en morele waarden. Het geheel van deze
factoren wordt de esthetische attitude genoemd [7].
De esthetische attitude kan ontwikkeld worden door
scholing wat onvermijdelijke het probleem van toegang
oproept. Zo kunnen op een gegeven moment alleen bepaalde individuen genieten van schoonheid. De Modernistische esthetiek die kwesties van vorm laat afhangen
van ontoegankelijke cerebrale concepten riskeert hiermee
een groot deel van haar publiek van zich te vervreemden.
De architect bouwt immers voornamelijk voor andere
mensen, niet voor zichzelf. Esthetiek en de esthetische
ervaring zijn verrijkend en misschien zelfs noodzakelijk
voor de mens. Het kan niet zo zijn dat slechts een elite zich
daartoe toegang kan verschaffen . Het is niet ethisch.
Een extreme oplossing, namelijk het zodanig verlagen
van de drempel tot schoonheid zodat het iedereen toegang verschaft, is echter zeker niet wenselijk. De kwaliteit
van de esthetiek moet worden bewaakt en architecten
mogen niet verhinderd worden in het realiseren van eloquente gebouwen . Maar hoe kunnen deze conflicterende
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belangen worden geharmoniseerd?
Hildebrand [6] beweert dat er naast de bekende culturele, sociale en individuele factoren die de ervaring van
architectuur en schoonheid bel"nvloeden ook een groep
bestaat die voor alle mensen geldt: de biologische. Puttend uit de evolutionaire psychologie stelt Hildebrand dat
de primitieve mens een natuurlijke drang heeft naar ruimtelijke eigenschappen zoals bescherming, uitzicht, verlokking en risico. Ook onderscheidt hij de behoefte aan georganiseerde doch complexe informatie. Het zoeken naar
deze eigenschappen heeft de mens in staat hebben gesteld om te overleven, we zijn er als het ware op gebouwd.
Het vinden en ondergaan ervan veroorzaakt genot, ofwel
een esthetische ervaring. Hildebrand beweert dan ook
dat genot een legitiem doel kan zijn in de architectuur,
en vooral deze zintuiglijke (let wel: niet enkel visuele) vormen van genot, waartoe iedereen toegang heeft.

Het bedrog van de rede
Zintuiglijke schoonheid of schoonheid van materiële aard,
voor zover men van zoiets kan spreken, is echter al sinds
de opkomst van het Modernisme een taboe in de architectuur. Zoals eerder verteld is er sprake van een kunstige
constructie waarbij ratio en moraal hand in hand gaan
om zintuiglijke schoonheid in een dwangbuis te persen,
zodat deze zich alleen via omwegen, als bijproduct van
rationele of ethische beslissingen, kan laten gelden.
Analyse van het modernistische betoog brengt echter
een grote hoeveelheid tegenstrijdigheden en soms zelfs
onwaarheden aan het licht. Hoe kan men bijvoorbeeld
logisch afleiden dat objecten gemaakt door een machine
er ook machinaal uit moeten zien? De massaproductie
van de onderdelen voor de Parijse Métropolitain in Art
Nouveau stijl tonen aan dat ook rijkelijk gedecoreerde en
vloeiende vormen toen al tot de mogelijkheden van de
industrie behoorden. En: waarom heeft ornament zogenaamd geen functie? Deze gedachte gaat er vanuit dat
functie hetzelfde is als utiliteit. Maar ook: waarom moet
een vorm "puur" zijn om werkelijk mooi te zijn? Dit lijkt
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eerder een persoonlijke waardering voor eenvoud dan
een logische redenering. Deze "fouten" komen echter niet
voort uit onvermogen om tot een logisch samenhangende argumentatie te komen. De kern van het probleem is
dat diezelfde rede die de architecten uit de vroege 20ste
eeuw te schulp schoot nadat de overzichtelijk geordende
wereld was ingestort simpelweg niet in staat is om de
kernwaarden van de architectuur vorm te geven.
Rationalisatie van schoonheid is namelijk niet alleen onnodig maar ook onwenselijk. De esthetische ervaring behoort immers tot de emoties, met een bijzondere vorm
van genot als haar product. Het maakt hierbij niet uit of de
esthetische ervaring het gevolg is van de schoonheid van
de materiële of immateriële aspecten van het object. Het
lijkt nogal vreemd om een emotie van een rationele basis
te willen voorzien. Echter schoonheid wordt hier niet alleen gerationaliseerd. Zoals is gebleken spelen ethische
aspecten een belangrijke rol. Morele waarden, en dan wel
specifiek nogal strenge morele waarden, worden overgeheveld naar de esthetische dimensie en opgevoerd tegenover aardse, vleselijke en dus "slechte" waarden. Los van
de vraag of deze waarden zeggenschap kunnen hebben
buiten de ethische sfeer is er het feit dat ook de ethiek in
de emotie ontstaat, waardoor moeilijk met logische redenering kan worden aangetoond dat zekere morele waarden beter zijn dan andere.
Esthetische waarden zijn nu eenmaal subjectief van aard
en dat is onhandig voor een moderne architectuurdiscipline die zichzelf graag wetenschappelijk noemt. Ethische
waarden zijn ook subjectief maar dat weerhoudt ons er
vreemd genoeg niet van om er voortdurend over te twisten. Gesteld kan worden dat "mooi" zich verhoudt tot aan
de esthetiek zoals "moraal" aan de ethiek: het een vastgesteld systeem van waarden waar niet aan wordt getwijfeld
en die achteloos wordt toegepast. De ethiek is ontwikkeld
als wijze om morele systemen te bekritiseren en verbeteren, door zich aan te passen aan de omstandigheden en
zorgvuldig af te wegen. Zo moet men ook de esthetiek
zien. Het is dus zaak om esthetische waarden niet afhankelijk te maken van objectieve waarden maar juist hun
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subjectiviteit en de daarmee samenhangende onzekerheid te aanvaarden en te beleven.
Zo was het werken met gladde geometrische vormen
uiteindelijk dus allesbehalve een imperatief volgend uit
rationele beslissingen maar vooral een subjectieve keuze
die werd gerationaliseerd. De "Expressionistische" tak van
het vroege Modernisme die later in de geschiedenis is
weggeschreven als een soort dwaling bewijst dat er ook
andere benaderingen mogelijk waren en nog steeds zijn.
Het werkelijke onvermogen van de modernisten schuilt
erin dat zij het bedrog van de rede niet onder ogen durfden te zien.
Niettemin zal hier niet worden ontkend dat er werken van
grote kwaliteit en schoonheid zijn gerealiseerd en nog
steeds worden gerealiseerd onder het vaandel van het
Modernisme. Het is moeilijk om over waarden te oordelen, of dit nu morele waarden of architectonische en esthetische waarden zijn, aangezien waardesystemen verschillende groepen mensen vertegenwoordigen en deze
diversiteit niet alleen een feit is maar volgens sommige
opvattingen, in ieder geval de mijne, zelfs wenselijk en
verrijkend. De architecten van rond de vorige eeuwwisseling wisten echter heel goed tegen wie en wat ze vochten.
Ze waren er immers middenin geboren. De architectuur
en de kunsten in het algemeen verkeerden in crisis. De
uitwassen van de 19e eeuw moesten worden bestreden,
het volk gehuisvest. Dat daarbij in het heetst van de strijd
enkele extreme en onhoudbare standpunten zijn ingenomen valt te begrijpen. Revolutie houdt immers niet
van compromissen. Het honderd jaar na dato kritiekloos
toepassen van modernistische dogma's die in hun tijd relevantie hadden getuigt echter van weinig historisch en
sociaal besef.

Naar een Wellustige Architectuur
Juhani Pallasmaa, in zijn essay The mindof the environment[1], betoogt dat er een innige band is tussen de (stedelijke) omgeving en de geest. Volgens hem is het echter
typisch van het westerse denken om te onderscheiden
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tussen fysieke en geestelijke uitingen van cultuur, waardoor we geen verantwoordelijkheid nemen voor onze
vaak "misantropische" stedelijke omgevingen. Hij geeft
aan hoe deze steriele, hoogtechnologische omgevingen
een diepe angst voor de dood vertegenwoordigen, en dat
terwijl gebouwen als "bovenmenselijke levensvormen"
hierin houvast kunnen bieden.
In deze tijden van relatieve beschaving verbergen we ons
(nog steeds!) voor onze primaire angsten onder een sluier
van technologie en vals rationalisme [1 ]. We geven onze
verantwoordelijkheden op en verwachten van de technologie en de ratio dat zij onze problemen oplossen, zelfs
degene die door de misplaatste toepassing ervan zijn
veroorzaakt. We vergeten dat technologie en rationalisme
slechts middelen zijn. De ethische en esthetische doelen
in de architectuur, en in het leven, worden zo ondergesneeuwd.
Ethiek en esthetiek worden allebei mogelijk gemaakt
door de verbeelding [9], en het is deze verbeelding die
de architect in staat stelt om schone werken te scheppen
maar ook om zich in te leven in de gebruiker. De gevoelige ontwerper erkent de verschillen tussen zichzelf en zijn
opdrachtgevers en tussen hen onderling. Want hoewel
het is vastgesteld dat we allemaal enkele primaire verlangens hebben [6] bestaan er nog steeds grote onderlinge
verschillen. De verschillen tussen culturen, subculturen,
sociale klassen, generaties en zelfs tussen man en vrouw.
Deze laatste is interessant om even bij stil te staan. Vrouwen waarderen in het algemeen bescherming meer dan
uitdaging, en het is significant dat de moderne architectonische ruimte er een is van openheid en bezichtiging.
Volgens Westermann zou het best wel eens kunnen zijn
dat gladde moderne gevels zonder de haptische kwaliteiten van bijvoorbeeld ornament mannen maar vooral ook
vrouwen van een onbewust sensueel en zelfs seksueel
genoegen ontnemen [1]. Zolang architecten deze echte
menselijke behoeften ondergeschikt blijven vinden aan
het "concept" en hun verantwoordelijkheid niet nemen
zullen mensen blijven vluchten in de nostalgische oplossingen waar zij zo van gruwen.
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Het wordt dus tijd om ruimte te maken voor een Wellustige Architectuur; een architectuur die ook emotionele en
lichamelijke verlangens vormgeeft. Wellustige Architectuurerkent het lichaam als de eerste bron van kennis over
de buitenwereld, zoals ook de wiskunde haar begin vond
in de digiti; de vingers. Onze artefacten waren en zijn nog
steeds kunstmatige lichaamsdelen en we identificeren ze
aan de hand van zintuiglijke kwaliteiten zoals evenwicht,
contrast, textuur, kleur, temperatuur, e.d. Deze architectuur is er een van sensualiteit en complexiteit, een architectuur die aantrekkelijk durft te zijn.
Daarnaast erkent Wellustige Architectuur de tegenpolen,
de noodzaak tot licht en donker, transparant en massief,
ratio en emotie, ethiek en esthetiek. Deze architectuur
resulteert in verscheidenheid, een spanningsveld waarin
werkelijk verlangen centraal staat. Het oeroude menselijke
verlangen om een eigen plek in de chaos van de wereld te
vinden, om zin te geven aan het bestaan en troost te vinden. Wellustige Architectuur erkent onze diepste angsten
en verlangens zonder er blindelings aan toe te geven.
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Analyse van de visuele kwaliteiten
van traditionele gevels
In het vorige deel is een pleidooi gehouden voor herwaardering van het wellustige in de architectuur. In de zoektocht naar een moderne wellustige gevelarchitectuur
waar dit afstudeerproject om draait is het noodzakelijk
om referenties te bestuderen. Er is echter al opgemerkt
dat er hiervoor weinig moderne referenties beschikbaar
zijn . Zoals reeds is verteld is traditionele, premoderne architectuur een wellustige architectuur bij uitstek. Het is
om deze reden dat traditionele architectuur als uitgangspunt zal worden genomen.

1: Concepten in de esthetische waardering
van traditionele gebouwen
Er zijn verschillende aspecten die een rol spelen bij de
(esthetische) waardering voor traditionele gebouwen en
meestal gaat het om een mengsel waarbij men van sommige aspecten niet eens bewust hoeft te zijn. Sommige
hiervan hebben niet eens met de eigenlijke visuele eigenschappen van de gebouwen te maken . Hieronder volgen
de belangrijkste.

Nostalgie en angst voor het nieuwe
Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van nostalgie, een emotie
die ervoor zorgt dat het object niet zozeer door zijn eigen
fysieke kenmerken kwaliteit beschikt, maar door de gevoelens en herinneringen aan "vroeger" die het oproept.
De kracht van de nostalgie in de ervaring van schoonheid
werd al in de Romantiek erkend en zelfs verheerlijkt. Scep tici menen echter dat nostalgische gevoelens de ervaring
van schoonheid in de weg zitten, vooral vanwege het
feit dat deze gevoelens vaak misplaatst zijn: het verleden
wordt dankzij zijn afwezigheid veel rooskleuriger voorgesteld dan het werkelijk is.
De keerzijde van het verlangen naar het oude, is het afwijzen van en angst voor het nieuwe. Mensen verkiezen
traditionele gebouwen boven moderne en bouwen zelfs
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"nieuwe" traditionele gebouwen omdat moderne architectuur ook risico's met zich meebrengt. Traditionele architectuur drijft immers op een beproefd stel regels dat, in al
zijn verschillende vormen, al meer dan 2000 jaar bestaat.
Dit betekent dat er ook ruim de tijd is geweest om allerlei
variaties te onderzoeken en deze manier van bouwen te
perfectioneren. Het moderne bouwen bestaat al honderd
jaar maar staat relatief gezien pas in de kinderschoenen.
Daarnaast is het zo dat in die honderd jaar alweer verschillende substijlen elkaar in rap tempo hebben opgevolgd,
wat het architectonisch landschap een enigszins onrustig
aanblik heeft gegeven. In deze omstandigheden kiezen
veel mensen dan liever voor een bekende en beproefde
methode, hoe gedateerd deze ook moge zijn.

Ouderdom en het sublieme
De ouderdom zélf van een gebouw speelt echter ook
een belangrijke rol in de esthetische ervaring van een
gebouw. De verweerde stenen, het oude hout en de gedateerde vormgeving scheppen het besef dat hier een
object staat die er 200 jaar geleden (of meer) ook stond.
Voor sterfelijke wezens met een bewustzijn zoals mensen
kan een gebouw een belangrijke metafysische betekenis
hebben [Pallasmaa) . Het gebouw, door zijn onmenselijk
hoge "leeftijd'; is in staat om generaties mensen door de
tijd heen met elkaar te verbinden . Het angstige individuele bestaan valt daardoor in het niet en door dit "loslaten"
is de mens in staat zijn eigen sterfelijkheid, op zijn minst
tijdelijk, te aanvaarden. Het moderne gebouw ontbeert
logischerwijs enige ouderdom en het is dan ook niet
verwonderlijk dat veel ontwerpers verwijzingen naar het
bestaande in hun ontwerpen proberen te verwerken. Op
deze manier verwerft een ook nieuw gebouw een plaats
in het geheel.
De emoties die loskomen bij het ervaren van ouderdom
komen enigzins overeen met de ervaring van de grootsheid van de natuur. Het gevoel van angst maar ook bewondering en verbondenheid die ontstaat bij het aanschouwen van wilde en onherbergzame landschappen is
tijdens de Romantiek als "het sublieme" aangeduid. Hoe-
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wel ook hier ouderdom een belangrijke rol speelt, gaat het
ook om grootsheid, complexiteit en vernuft. Ook menselijke creaties zoals indrukwekkende civieltechnische werken of andere onwerkelijke technologische ontwikkelingen kunnen dit gevoel bewerkstelligen. Dit verklaart in
belangrijke mate de aantrekkingskracht van wolkenkrabbers (maat en technisch vernuft). Uiteraard speelt dit ook
bij grote oude bouwwerken een rol.

2: Visuele
imitatie

complexiteit:

Abstractie

en

In de omgang met traditionele architectonische vormen
als inspiratiebron zien we tegenwoordig twee tegengestelde stromingen: imitatie en abstractie. Beide werkwijzen leidden tot onderling versch illende resultaten.

Imitatie van vorm
Visuele complexiteit
Bij het observeren van een gotische kathedraal dromen
we dus weg bij de gedachte aan lang verlogen tijden toen
de wereld nog overzichtelijk was (dat denken we tenminste) en bezinnen we ons op onze sterfelijkheid. Daarnaast
kijken we vol bewondering naar de grote afmetingen en
toenmalige technische vindingrijkheid. Maar het is ook de
visuele complexiteit van het bouwwerk die indruk maakt.
Het gaat om de enorme variatie in beelden, gebeeldhouwde details en ornamenten die tóch een evenwichtig
geheel vormen. Dit schept natuurlijk een grote bewondering voor de makers maar het is goed mogelijk dat die
visuele eigenschappen op zich ook kunnen bijdragen tot
de esthetische waardering van het gebouw. Zoals al eerder is gesteld kan het zijn dat hierin iets wordt gepresenteerd dat wij zoeken en nodig hebben (abstractie) of dat
het een weergave is van de wereld en het leven zelf, iets
dat wij begrijpen en elke dag meemaken (empathie). Misschien is er van beide wel sprake. Hoe dan ook, het lijkt
erop dat traditionele gebouwen op dit vlak iets te bieden
hebben dat moderne gebouwen ontberen.
Een studie naar de visuele eigenschappen van traditionele
gebouwen lijkt dus op zijn pla ats. Dit is belangrijk aangezien er sinds honderd jaar een zeker taboe op het onderwerp is gekomen. Des te meer aangezien we steeds vaker
geconfronteerd worden met de wens van het publiek om
in "traditionele" gebouwen te wonen, terwijl de meeste
architecten geenszins van plan zijn hieraan te voldoen . Er
moet dus worden gezocht naar een oplossing waarbij zowel leek als ontwerper aan hun trekken kunnen komen.
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De meest directe en makkelijke manier om de kwaliteiten
van traditionele architectuur te reproduceren is door deze
vormen te imiteren. Vooral sinds de jaren '70 is er een ware
herleving van traditionele architectuur. Door de grote
ontevredenheid over de uitwassen van het Modernisme
heeft het idee aan kracht gewonnen dat naar een eerder
tijdperk teruggrijpen waar "het nog niet mis was gegaan"
te verdedigen is. Deze beweging wordt met de niet al te
gelukkige term Postmodernisme aangeduid. Centraal
hierbij staat de afwijzing van modernistische dogma's en
de omarming van referentie, ornament en vorm als een
doel op zichzelf. De klassieke compositie regels van basis, midden en hoofd zoals afgeleid van de Griekse zuilenorden alsook de toepassing van (klassieke) ornamenten,
(bak)steen, traditionele rechthoekige ramen en pannendaken werden omarmd maar het was is niet noodzakelijkerwijs de bedoeling om tot imitatie in de engste zin over
te gaan. De vroegste Postmoderne ontwerpen maakten
vooral gebruik van citatie van klassieke elementen, waarbij traditionele materialen niet noodzakelijk waren en felle
kleuren niet werden geschuwd [fîg 1a].
Tegenwoordig lijkt Postmoderne architectuur meer terughoudend. Hier zijn traditionele materialen gebruikt
en de compositie lijkt zo van een eerder exemplaar overgenomen. Sommige projecten gaan over tot imitatie
in extreme zin, zoals het beroemde en beruchte project
Brandenvoort laat zien [fîg 1c]. Hierbij is het straatprofiel
van de Grachtengordel in Amsterdam als voorbeeld genomen en is zelfs gezorgd voor een "organische" variatie
in huishoogte en vormgeving . De wijk moet het gevoel
van een oude stad zoveel mogelij k benaderen. In ande re
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gevallen is er meer ontwerpvrijheid . Er wordt weliswaar
veel baksteen gebruikt, maar dit hoeft niet per se de traditionele rode baksteen te zijn, ook andere "onnatuurlijke"
tinten zoals paars en zwart alsook geglazuurde varianten
worden toegepast. Ook wordt er geëxperimenteerd met
nieuwe verbanden en kleurcombinaties, zoals te zien in
figuur 1d. Hier is tevens te zien dat de interpretatie van de
klassieke regels vrij ruim kan zijn en dat individuele huizen kunnen worden gereduceerd tot verscheidenheid en
ritmiek. In andere gevallen is de compositie vrij klassiek
maar is de ornamentatie afwijkend [fig 1b]. Hier is te zien
hoe de zuil opnieuw uitgevonden wordt, zowel in vorm
als materiaal.

Abstractie van vorm
Zoals verteld was een van de eerste en belangrijke stappen richting Moderne Architectuur het verwijderen van
ornament, het versimpelen van de gevel, kortom het
abstraheren van de vorm. De gedachte is dat door te abstraheren men tot de essentie van (onder anderen) vorm
komt. Tegenwoordig is abstractie nog steeds een geliefd
gereedschap. Vooral in historische stedelijke omgevingen
is het gangbaar gebouwen te zien die een "gereduceerde"
versie zijn van de aangrenzende gebouwen . Dit komt omdat er op deze wijze een duidelijke verwantschap naar voren komt tussen het nieuwe en het oude.
Wat en hoe er wordt geabstraheerd neemt natuurlijk
verschillende vormen aan. Vaak wordt de vorm geabstraheerd, hierbij is het niveau van abstractie dat wordt
bereikt van belang, zie figuur 2c en figuur 2b. In het ene
geval zien we een versobering terwijl in het andere geval de traditionele vorm tot in het archetypische is gereduceerd. In figuur 2d is een zeldzaam voorbeeld te zien
waarin het ornament zélf is geabstraheerd, in plaats van
volledig weggelaten te worden . ln andere gevallen wordt
een interpretatie uitgevoerd van compositie-elementen.
In dit figuur 2a heeft dit geleid tot een nieuw soort raam
dat door middel van de verdikte omlijsting wel degelijk
verwant is aan zijn buren maar ook uniek is. Iets dergelijks
is ook aan de hand in figuur 2e. De huizen zijn gebaseerd
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op stolp boerderijen en hebben de essentie van de vorm
behouden, maar met het materiaal zijn "mutaties" uitgevoerd die tot een nieuw type leiden waarbij de gesloten
delen strikt gescheiden zijn van de glazen delen .
In sommige gevallen acht de ontwerper het voldoende
om hetzelfde materiaal te gebruiken als zijn buren [fig 3a] .
De "essentie" van het traditionele gebouw wordt dan gevonden in het toegepaste materiaal. Het gebruik van traditionele materialen zoals natuursteen, baksteen en hout
heeft de laatste decennia aan populariteit gewonnen. De
kracht van deze materialen zit in de schaduwwerking,
subtiele verschillen in kleur en textuur die eigen zijn aan
de natuur, alsook in de vaak kleine, tactiele schaal waarin
deze worden verwerkt. Maar er zijn ook vernieuwende
toepassingen van traditionele materialen. In figuur 3d is
te zien hoe door prefabtechnieken traditionele steenverbanden geheel worden verlaten om nieuwe vlakcomposities mogelijk te maken. Ook in figuur 3c zijn variaties op
traditionele steenverbanden te zien . Ook kunnen traditionele materialen op een nieuwe manier toegepast worden.
In figuur 3b is te zien hoe boomstamdoorsneden een patroon vormen voor het gevelvlak die zijn kracht haalt uit
de relatieve regelmaat van de doorsneden gecombineerd
met kleine afwijkingen in kleur en maat.
De genoemde eigenschappen van traditionele materialen zijn van oudsher niet aanwezig in industriële materialen maar daar komt langzamerhand verandering in. Beton
leent zich door zijn plasticiteit uitstekend voor dit soort
toepassingen, zie figuur 4a. Hier zijn de gevelelementen
voorzien van slanke sleuven, op onregelmatige afstanden
van elkaar aangebracht, waardoor in het vlak subtiele
schaduwlijnen ontstaan. Ook bij metalen wordt steeds
meer afgeweken van het gladde oppervlak en gezocht
naar reliëf. Figuur 4b laat een gevelafwerking zien waarbij door overlapping en afwisseling van reliëfdrukken en
perforaties een zachte glooiing ontstaat met afwisselende
reflectieve en transparante eigenschappen . In figuur 4c is
een voorbeeld te zien van de toepassing van decoraties
d.m.v. explosief vormen van metaal. Het kan worden gezegd dat ontwerpers in groeiende mate op zoek lijken te
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gaan naar de geneugten van het visuele en het tactiele
in oppervlakken en zich hierbij laten inspireren door kenmerken eigen aan traditionele materialen, waarbij traditionele én moderne materialen samen grondig aan experimenteel onderzoek worden onderworpen [fig 4d].

Abstractie van de principes van vorm
Het kopiëren van vormen uit het verleden is vooral sinds
het einde van de 19• eeuw tot een taboegebied verklaard.
We hebben gezien waarom dit is gebeurd en kunnen het
ook begrijpen. Imitatie heeft vanzelfsprekend als nadeel
dat er op deze manier geen vernieuwing plaatsheeft en
dus nagenoeg geen vooruitgang mogelijk is. Dit hoeft
geen probleem te zijn, grote culturen zoals het oude
Egypte kenden immers duizenden jaren lang geen kunstzinnige vernieuwing. Het is echter wel een nadeel als
voortdurende (technologische) vernieuwing en voortuitgangsfilosofie tot de kernwaarden van een samenleving
zoal s de onze behoren. Hoewel bij deze uitgang spunten
wel degelijk vraagteken s geplaatst mogen worden kunnen we stellen dat de moderne men s het klassieke erfgoed, in ieder geval voor een groot deel, is ontgroeid. Ook
is het zo dat technologische vernieuwing ervoor heeft gezorgd dat het bouwen van traditionele gebouwen steeds
moeilijker en omslachtiger wordt.
Al s we kijken naar de abstraherende benadering van veel
hed endaagse architecten kunnen we st ellen dat deze experimenten zondermeer interessante en vernieuwende
architectuur opleveren. De abstractie van vorm heeft
echter als nadeel dat die ene specifieke kwaliteit van traditionele architectuur, visuele complexiteit, hierbij verloren gaat. Het lijkt erop dat de essentie van de visuele
complexiteit die we zien in traditionele gebouwen vraagt
om een andere benadering, een benadering waarbij niet
de vorm wordt geïmiteerd, en ook niet waarbij de vorm
wordt geabstraheerd, maar waarbij de principes die tot de

vorm leiden worden geabstraheerd.

3:Analyse
Om een beter inzicht te krijgen in de visuele eigenschappen van traditionele gevels en dus waardoor het komt dat
ze door zoveel mensen (zoals ik) zo mooi worden gevonden, is het nodig om een analyse uit te voeren van een
aantal van deze gevels.

Probleemstelling
De visuele eigenschappen van een gevel zijn het resultaat
van de compositie. Omdat traditionele gevels, ondanks
hun onderlinge verschillen, over eenzelfde soort kwaliteit lijken te beschikken moet er sprake zijn van bepaalde
criteria waar de "traditionele" compositie aan voldoet. De
vraagstelling luidt dus:

"Welke compositorische criteria leiden tot de visuele eigenschappen van traditionele gevels?"
Doelstelling
Het doel van deze analyse is om een aantal criteria te isoleren die globaal gezien in staat zijn om de visuele eigenschappen van traditionele gevels inzichtelijk te maken.
Het gaat hier echter wel om een subjectieve, kwalitatieve
analyse waardoor de beschrijving van de eigenschappen
en de hiermee samenhangende evaluatie sterk zal afhangen van de voorkeuren van degene die de analyse doet
(in dit geval : ik). Het is nu eenmaal zo dat de criteria het
resultaat zijn van studie door één persoon uitgevoerd
gedurende een korte periode (een trimester) en ook nog
eens kwalitatief van aard, betrekkelijk vaag omgeschreven en breed interpreteerbaar zijn. Daarom moet men
deze analyse meer beschouwen als een (voorlopig) ontwerphulpmiddel dan als een afgerond onderzoek. De criteria kunnen dan gebruikt worden als toetssteen bij het
ontwerpen, maar ook niet meer dan dat. Het is echter niet
ondenkbaar dat een uitgebreidere studie blijvender resul taten zou kunnen boeken.

Uitg angspunten
Belangrijkste uitgangspunt bij de analyse is de aanname
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dat visuele eigenschappen van een gevel kunnen worden afgeleid van de bestudering van die gevel. Er wordt
vertrouwd op het oog en het daarmee samenhangende
perceptievermogen als een betrouwbaar instrument.
Zoals eerder aangestipt is deze aanname aanvechtbaar,
maar voor de omvang van deze analyse vormt dit geen
probleem.
Traditionele of zo men wil pre-moderne gebouwen zijn
er in verschillende leeftijden en behoren natuurlijk niet
allemaal tot dezelfde stijl. Daarnaast zijn er significante
regionale verschillen. De verschillen tussen gotische en
Rennaissance architectuur kunnen dan wel overduidelijk
zijn, in deze analyse wordt aangenomen dat deze onderlinge verschillen verwaarloosbaar zijn ten opzichte van
moderne architectuur.
Er wordt ook aangenomen dat de bestudering van loodrechte projectie van een (traditionele) gevel voldoende
informatie verschaft over de visuele eigenschappen van
die gevel. Dit is echter alleen het geval als de gevel relatief
tweedimensionaal is (dit zal blijken bij sommige gebouwen). Dan nog is het zo dat op deze manier de invloed van
de beweging van de toeschouwer op het waargenomen
beeld wordt verwaarloosd.
Een ander belangrijk uitgangspunt bij de analyse is dat
wordt aangenomen dat de visuele eigenschappen niet
afhankelijk zijn van materiaal. Zoals we eerder hebben
gezien kan ook een wilie~eurig materiaal worden ontleed
aan de hand van zijn visuele eigenschappen (maat, proportie enzovoort). Een belangrijke eigenschap zoals kleur
worden hierbij echter weggelaten. De reden hiervoor is
simpel: bekijk een groep Hollandse huizen met verschillende afwerkingen (baksteen, stuc, verf) en het wordt
duidelijk dat ze genoeg overeenkomsten vertonen los
van het materiaal.

lijk maakten. Hoewel dit inzichtelijk kan zijn kan het ook
tot vervuilingen leiden in de trant van "de vorm is zo omdat...:' waardoor de aandacht wordt afgeleid van de kwalitatieve eigenschappen van de vorm en dat is waar het in
deze analyse om gaat. Het gaat hier immers om het effect
van de vorm en niet om de oorzaak.
Aangezien deze analyse is uitgevoerd binnen het kader
van een master project was de beschikbare tijd beperkt.
Hierdoor is slechts een beperkt aantal gebouwen bestudeerd. De analyse heeft zich daarnaast beperkt tot de
westerse architectuur vanaf de middeleeuwen. Er zijn gebouwen uitgekozen die representatief worden gevonden
voor een aantal tijdsgewrichten. Tevens is er besloten om
enkele moderne gebouwen bij de analyse te betrekken,
zodat het gemakkelijker zou zijn om tot een vergelijking
kon komen.
De gekozen gebouwen zijn: Kathedraal van Reims, F; San
Sebastiano in Mantua, door Leon Battista Alberti, I; Klooster Oratorio dei Filippini in Rome, I, door Francesco Borromini; Alice Millard house in Pasadena, CA, door Frank
Lloyd Wright; Villa Savoye in Poissy, F, door Le Corbusier;
Carré d'Art in Nîmes, F, door Norman Foster; Appartementencomplex in Basel, CH, door Herzog & de Meuron. Het
gebouw van Wright kan worden gezien als een overgang.

Methode
Voor de analyse zijn foto's en tekeningen verzameld van
loodrechte projecties van de gebouwen. Deze zijn al tekenend ontleed. Door het tekenen wordt het oog als het
ware getraind zodat de gevel op verschillende manieren
kan worden gelezen. De verschillende "lezingen" zijn vervolgens in getekende vorm onder een aantal noemers (de
criteria, zie hierna) verzameld en besproken. De lezingen
zijn uitgevoerd aan de hand van een zestal criteria: articu-

latie, contrast, beweging, ritme, proportie en evenwicht.
Randvoorwaarden
In deze analyse is er niet gekeken naar de symboliek van
vormen, de sociale omstandigheden waarin ze tot stand
kwamen of de technische randvoorwaarden die ze moge-
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Deze worden hieronder verklaard. Deze criteria zijn het resultaat van een proces waarbij vooraf opgestelde criteria
zijn aangescherpt tijdens het proces.
Articulatie betekent in het Nederlands o.a. geledingofwel
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verbinding [Van Dale].ln het Engels staat het verwante Articulation ook voor: "The act ofgiving utterance or expression " [Merriam-Webster]. Het begrip articulatie heeft dus
betrekking op de ontmoeting tussen volumes maar net
zo goed op de (ruimtelijke) spanning en de expressie die
kan ontstaan tussen twee massa's. Hier wordt de term gebruikt om de opbouw van de gevel te beschrijven en dus
gaat het om vragen zoals: Welke stappen leiden tot het
resultaat, van de grote schaal naar de kleine schaal? Maar
ook: welke vormen zijn er gebruikt? Welke relaties hebben
deze vormen met elkaar? Enzovoort. Het niveau van de articulatie (hoog/laag, eenvoudig/complex) staat in directe
relatie met de visuele complexiteit van de gevel.
Een definitie van contrast luidt: "een in het oog vallende
tegenstelling " [Van Dale]. In de beeldende en grafische
kunst is contract een essentieel middel om vormen beter zichtbaar te maken en aantrekkingskracht op het oog
uit te oefenen. Contrast kan in de architectuur op allerlei
vlakken plaatsvinden, bv. in kleur of materiaal maar ook
in vorm of structuur. In deze analyse, in het zwart-wit uitgevoerd, ligt de nadruk op het contrast die voortvloeit uit
het spel van licht en donker. Door contrasten die ontstaan
naar aanleiding van schaduwvlakken in de gevel wordt
ook de informatiedichtheid (=complexiteit) van het gevelvlak vergroot.
De meeste gebouwen zijn statisch maar kunnen door
een specifieke plaatsing van elementen in de compositie
richting en zelfs de illusie van verplaatsing oproepen . Het
belangrijkste aspect van beweging is dat het dient om
de elementen in de compositie samen te binden tot een
ordelijk geheel. De verschillende samenhangende onderdelen werken dan samen, elk met hun eigen bijdrage,
om de beweging te bewerkstelligen. In welke mate een
element bijdraagt aan de beweging zal o.a. afhangen van
zijn vorm, richting, maat en relatie tot andere elementen .

een beweging rijkdom door variatie binnen het interval
(1-2-3-1-2-3-... ) en kan leiden tot groei door additie binnen het interval (1 +x, 2+x ... ). Ritme kan zich ook voordoen
door de herhaling van een handeling, dus zonder dat de
relatie onmiddellijk zichtbaar is. Hier wordt de verwantschap met het begrip Proportie duidelijk.
Proportie is bij uitstek een duister begrip. Een strikte definitie luidt: "het onderlinge verband tussen grootheden "
[Van Dale], maar proportie wordt ook losser gebruikt als
aanduiding voor een samenhangend systeem van verhoudingen. Een proportiesysteem schept orde door de
leesbare onderlinge verhoudingen maar tegelijk complexiteit aangezien deze verhoudingen variabel zijn. Dit
resulteert in een harmonieus geheel, zo is de gedachte.
Een studie naar de oorsprong en betekenis van proportie
in de architectuur heeft aangetoond dat de materie uitermate complex is. In deze analyse zal daarom alleen gekeken worden naar de proporties die naar voren komen ten
gevolge van het kijken en tekenen.
Evenwicht is een toestand waarbij de invloeden van de
verschillende onderdelen elkaar opheffen (Van Dale). Axiaal- en puntsymmetrische organisaties voldoen hieraan,
maar dat is niet noodzakelijk. Het gaat in essentie om het
beheersen van de aantrekkingskracht tussen elementen
van de compositie, en deze hoeven natuurlijk niet hetzelfde van bv. vorm, kleur of maat te zijn. Voor een mens heeft
evenwicht te maken met zwaartekracht en dat is zeker in
gebouwen ook een aandachtspunt. Maar evenwicht gaat
ook over tegengestelden zoals licht/donker, vol/leeg,
open/dicht, enzovoort.
De genoemde criteria zeggen op zichzelf natuurlijk niets.
Juist uit de analyse van de gekozen gebouwen d.m.v. tekeningen, bijbehorende beschrijvingen en evaluaties kan
een beeld worden geschetst van waar de visuele kwaliteiten van traditionele gebouwen vandaan komen.

Een beweging, fluctuatie of variatie die zich herhaalt
wordt een ritme genoemd [Merriam-webster]. Het gaat
hierbij om de wisseling van accenten. Een simpel architectonisch voorbeeld is een rij kolommen (1-1-1-1- ... ). Dit
is echter slechts de meest eenvoudige vorm. Ritme geeft
32
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Kathedraal Reims
Er is gekozen voor een kathedraal omdat wordt aangenomen dat dit een goede expressie van de gotische tijdgeest
is. De keuze voor Reims specifiek was vrij willekeurig .
Articulatie

Zie figuren 6 en 7. De lezing van de gevel varieert afhankelijk van of men er verticale of horizontale massa's
in wenst te vinden; de lijsten geven de horizontale volumes aan en de steunberen de verticale. Verticaal gezien bestaat de gevel uit twee torens, verbonden door
een middenbeuk. Deze driedeling reflecteert de interne organisatie van de kerk in midden- en zijbeuken . Horizontaal bekeken heeft de gevel een drie la-

gen hoog front waar twee torens op zijn geplaatst.
Deze organisatie is niet toevallig: in voorgangers van
Reims zijn beide varianten te vinden. In Reims echter is
men er in geslaagd om alle elementen zodanig te verweven dat de gevel in eerste instantie als een geheel gelezen kan worden . Dit wordt bereikt door de beeldenrij op
de derde laag, die de beweging van de steunberen volgt
waardoor de torens deel uit kunnen maken van de basis,
en door de portalen die vóór de steunberen lopen om zo
een sterke horizontale band te maken.
De driehoek komt frequent voor, meestal in combinatie
met de spitsboog. De driehoek vormt dan een soort omlijsting (fronton) van de portalen, vensters en nissen. Ook
de kleine spitsbogen zijn van een minifronton voorzien.
De vier beeldnissen in de steunberen bezitten geen fronton, ze zijn echter bekroond met piramidevormige pinakels, waarin we de driehoek als vlak wederom herkennen.
Boven het roosvenster zit ook geen fronton ; deze lijkt naar
boven verplaatst en steekt nét boven de beeldrij uit.
De spitsboog is natuurlijk goed vertegenwoordigd . Deze
komt het duidelijkst naar voren in de portalen: hier is elke
boog als het ware naar buiten toe geëxtrudeerd. Het resultaat is de zogenaamde archivolt. Deze ingreep maakt
een krachtige indruk van diepte. Om het grote roosvenster heen is ook een boog aangebracht.
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De spitsboog is echter ook gebruikt in de vensters van de
torens en de nissen voor de beelden, zowel in de steunberen als in beeldenrij bovenin. De kleinste toepassing van
de boog is te zien in de blinde vensters in de steunberen
en in de portalen.
De cirkel komt op allerlei manieren voor in het ontwerp.
Het vormt de basis voor drie- en vierpassen die overal in
de gevel voorkomen, vooral in de spitsbogen, en is de
vorm van de twee grootste roosvensters. De verdelingen
in de roosvensters zijn tevens gebaseerd op radiaal geordende variaties op drie- en vierpassen .
Menselijke vormen zijn op allerlei manieren toegepast.
Ten eerste natuurlijk in de beelden in de genoemde nissen . Dit zijn de grootste en duidelijkst onderscheidbare
exempiaren, "ios "' in de ruimte gepiaatst. Ten tweede zijn
er beelden uit het vlak gehouwen. Deze zien we bijvoorbeeld in het fronton en in de basis van de portalen. Ook
de rijke detaillering van de archivolten blijkt uit menselijke vormen te bestaan.
Contrast

Zie figuur 8. De donkerste delen van de compositie bevinden zich in de openingen, deze zijn aanwezig in de torens.
Andere donkere delen bevinden zich in de portalen, de
roosvensters en de nissen van de beelden. Het oppervlak
van de gevel is echter zodanig sterk gearticuleerd dat er
over het algemeen veel schaduwen zijn. Tientallen beelden, nissen, blinde vensters en wel duizenden ornamenten zorgen ervoor dat de gevel bijna geen enkel egaal
vlak kent .
Er is ook een ander soort contrast aanwezig, namelijk het
contrast in attitude. De meeste elementen van de compositie lijken óf te zijn gehouwen uit de structuur van het
gebouw, óf incrementeel te zijn toegevoegd aan deze basisstructuur (bv. ornamenten, lijsten, verdikkingen). Voor
de portalen geldt dit echter niet. De archivolten in de portalen staan los van het gevelvlak, ze ontstaan weliswaar in
het vlak maar breiden zich uit naar buiten. De frontons op
de archivolten versterken de resulterende loskoppeling
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van het gevelvlak. Deze ingreep voorziet de gevel van
een dissonantie, en zorgt ervoor dat de toch vrij simpele
gevel ook een onverwacht en intrigerend element bevat.
Beweging en ritme
Zie figuur 9. Er is verticale beweging door de terugspringende vorm gecombineerd met de torens. De portalen
met hun ritme van 1-2-3-2-1 wijzen ook omhoog. Kleine
details zoals de driehoekige pinakels versterken dit. Er is
horizontale beweging door de beeldenrij (1-1-l)en de
portalen (1-2-3-2-1). Er is beweging door het ritme 1-2-1
dat overal voorkomt: in de verhouding tussen de beuken,
in de relatie tussen steunbeer en toren, hoog in de torens
bij de verlenging van de steunberen maar ook in de pinakels die uit drie delen bestaan waarvan de middelste het
grootst is.
De archivolten zuigen door hun getrapte vorm de aandacht naar binnen en zorgen zo voor diepte. De roosvensters fixeren het oog in het midden door hun radiale opstelling. Het roosvenster in de tweede laag, waar ook het
zwaartepuntvan de compositie ligt, trekt hetoog naarzich
toe en leidt deze door middel van de spits van het fronton
naar het hoofdportaal eronder. In het portaal zit ook een
roosvenster, en de gelijkenis van materiaal en ontwerp
zorgt ervoor dat een groep zichtbaar wordt, namelijk de
driehoek van de drie portalen en roosvenster samen. Als
het oog eenmaal gearriveerd is bij de portalen, zorgen de
torens voor een stuwende beweging omhoog.
Evenwicht en proportie
Zie figuur 10. De basis massa's van de gevel zijn symmetrisch neergezet: twee torens, een middenbeuk. Ook de
invulling van beide zijden is symmetrisch: groot portaal
in het midden, kleinere zijportalen aan weerszijden, roosvenster in het midden, twee vensters aan elke kant, gespiegeld ten opzichte van elkaar, enzovoorts. Er is echter
ook een iets "lossere" symmetrie aanwezig, namelijk degene waarbij figuren aan weerszijden van de as ongeveer
hetzelfde zijn. Dit is het geval bij de menselijke vormen .
De heiligbeelden in de nissen zijn immers verschillend.
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Het gebouw wordt steeds lichter naar boven toe: de steunberen worden getrapt smaller en de gehele massa wordt
bekroond met twee torens. De donkerste plekken liggen
in de torens en onderaan. Het gewicht van de compositie
ligt duidelijk ergens onder het midden. Hierdoor lijkt de
gevel op een stabiele berg die voldoet aan de wetten van
de zwaartekracht.
De proporties zijn eigenlijk heel simpel : twee vierkanten,
in drieën verdeeld. De schijn dat de middenbeuk breder is
wordt veroorzaakt door de plaatsing van de steunberen.
Ook de horizontale verdeling is simpel: het zijn veelvouden van 1/ 6 van de hoogte van het basisvierkant De toren is 90 m hoog, dus een mens is haast niet te zien . Het
kleinste element is echter zo groot als een hand. Daar tussenin zijn de proporties van de elementen in kleine stappen verdeeld .
Evaluatie
Hoewel de basisarticulatie betrekkelijk simpel is haalt
Reims zijn kracht vooral uit de articulatie van de delen op
kleine schaal. Het is eigenlijk één groot beeldhouwwerk.
Er zijn verschillende basisvormen gebruikt: spitsboog,
driehoek, cirkel en allerlei organische vormen. De verschillende toepassingen van die elementen zorgen voor een
grote complexiteit maar versterken tevens de eenheid.
Er is veel contrast dus de vorm is duidelijk te zien; er is een
grote variatie aan schaduw, van zeer groot en donker tot
zeer fijn. Reims is ook erg rijk aan beweging en ritme, het
gebouw wordt samengebonden door die bewegingen.
Het gebouw lijkt op een stabiele, symmetrische berg en
biedt een rustig aanblik maar is niet bijzonder spannend.
Als gehele compositie lijkt de gevel echter te druk. Er is
vrijwel geen enkel egaal vlak: de proportionele stappen
zijn te klein. Hierdoor ontbreekt contrast tussen de rijkdom en de schaarste, het contrast waardoor deze rijkdom
beter tot zijn recht kan komen. Het is echter wel zo dat
het hier om een gigantisch gebouw gaat: proportioneel
gezien is de"drukte"dus nietzo overdreven.
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San Sebastiano Mantua
Leon Battista Alberti
Er is voor dit gebouw gekozen omdat het van Alberti is,
een van de belangrijkste theoretici/architecten van de
Renaissance. Over dit gebouw is dus veel materiaal te vinden. Hoewel vrij willekeurig uitgezocht, bleek dit gebouw
van Alberti tegelijk zijn meest problematische te zijn.
Door onderbrekingen in de bouw tijdens en na zijn leven
en onzorgvuldige restauraties achteraf is het een rommelig geheel geworden.
Articulatie

Zie figuur 12 en 13. De gevel kan grofweg worden gelezen als een rechthoek met een driehoek erop, geplaatst
op een basis. Dit is in feite de vorm van de Griekse tempel.
Op de basis van trappen is het hoofdportaal geplaatst, gevormd door een wand met uitspringende pilasters. De pilasters "dragen" het hoofd gestel, bestaande uit architraaf,
fries en kroonlijsten. Hierop staat het fronton.
Het hoofdgestel is echter gebroken in het midden door
een raam. Beide helften worden weer verbonden: boven
door een boog en beneden door een plateau op consoles.
In het hoofdportaal zijn vijf openingen aangebracht waarvan er twee werkelijke ingangen zijn. Daaronder zijn drie
openingen aangebracht, toegangen tot de crypte. Deze
breken de brede trap op in tweeën. Deze twee trappen
leiden naar de ingangen en hebben geen constante
breedte, halverwege naar beneden worden ze smaller. De
ingangen hebben een boogvorm, de overige drie openingen zijn rechthoekig. De middelste opening, waar zich het
plateau boven bevindt, is ook het grootst.
De articulatie van de grote massa's is dus vrij simpel. Het
is een blok met een driehoek erop. Op een lager niveau,
dat van de gevelvlakken zelf, is de articulatie uitgebreider.
De driehoek (of fronton) is sterk gearticuleerd: het is omgeven door kroonlijsten. Deze kroonlijsten zijn uit kleine
delen opgebouwd, met afwisselend kleine en grote de-
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Jen. Ze zijn op het gevelvlak "geplakt'; en dit wordt ook
zichtbaar in de buurt van de boogopening. De pilasters
steken zachtjes uit het vlak en hebben een subtiel ornament. De architraaf dat ze "dragen" is getrapt uitgevoerd,
en wordt zo meer een plastisch element dan een balk.
Verdere details bestaan uit de lijsten om de openingen
en het plateau met consoles: wederom fijne articulatie in
kleine stapjes.
Contrast

Zie figuur 14 Deze gevel heeft sterk contrasterende vlakken en kan wezenlijk in twee delen gescheiden worden:
het lichtere bovenste deel en het donkere onderste deel.
Tussen de pilasters bevinden zich twee relatief grote
egale vlakken. Deze vormen samen met het hoofdgestel
het lichtere deel van het gebouw. De fijne detaillering in
dit gedeelte zorgt voor zeer subtiele schaduwpartijen. De
openingen naar het portiek daarentegen zijn erg donker.
Dit geldt ook voor de openingen naar de crypte. Het grote contrast tussen de bovenkant en de onderkant wordt
enigszins verzacht door het in de lijsten van de openingen
aangebrachte reliëf.
Beweging en ritme

Zie figuur 15. Er is een horizontale beweging als gevolg
van de vijf openingen. Deze is echter niet zo sterk omdat
de buitenste twee een andere vorm hebben en de middelste ook nog eens groter is dan degenen ernaast. De
beweging die hier het beste gezien kan worden is die
van de drie middelste openingen met het ritme 1-2-1.
Er is ook horizontale beweging in de openingen van
de crypte, met een simpel ritme 1-1-1. De trappen steken naar voren, daardoor veroorzaken zij diepte. Deze
beweging wordt afgeremd door de ronde openingen.
De resulterende beweging is er een die omhoog gaat via
het midden; deze wordt echter subtiel afgeremd door de
halve cirkel, en in mindere mate ook door de driehoek. Dit
is namelijk geen spitse driehoek zoals we in Reims zagen,
maar een flauw exemplaar.
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Evenwicht en proportie
Zie figuur 15. De gevel is symmetrisch in alle opzichten.
De simpele blokvorm afgedekt met driehoek is stabiel.
De openingen zijn zoals gezegd erg donker. De configuratie zorgt ervoor dat het gewicht van de compositie te
veel omlaag wordt getrokken. Bij nadere beschouwing
kan worden ontdekt dat het volume boven de basis in
een vierkant past. Een rechthoek die ongeveer een derde
beslaat van dit vierkant bevat het fronton. De kroonlijst is
ongeveer 1/5 van deze rechthoek. De basis kan worden
geïnterpreteerd als 1/3 van de resterende 2/3 =2/9. Dit
geldt ook voor de imaginaire rechthoek waarin zich alle
openingen in het portiek bevinden. De ruimte tussen de
twee buitenste openingen suggereert een afwezige pilaster. De boog heeft de breedte van de pilaster eronder.
Verder is het nog interessant om te melden dat de iets
grotere opening in het midden wel dezelfde verhoudingen heeft als de overige 4, namelijk 2:3.
Evaluatie
Het aantrekkelijkst van deze gevel is niet de articulatie
van de hoofdmassa's. Zoals gezegd is deze vrij rudimentair. De kwaliteit van het ontwerp zit in de behandeling
van de delen. Het gebruik van klassieke elementen zoals
pilasters, hoofdgestel, fronton en lijsten breekt het vlak als
het ware op in een aantal goed herkenbare delen, en deze
delen worden op hun beurt weer opgebroken in kleinere
delen, die zeer gedetailleerd bewerkt worden. Het gevolg
van deze werkwijze is dat er een rijke schakering aan schaduwen ontstaat.
Ook is het zo dat deze delen op een begrijpelijke manier
in verhouding tot elkaar staan: de stap van een deel naar
een subdeel wordt nooit te groot. Dit betekent niet dat de
overgangen vloeiend gebeuren, dit zou een spannende
compositie in de weg staan. De egale vlakken zorgen voor
de voedingsbodem waarop de overvloedige detaillering
kan gedijen zonder overweldigend te worden.
Dit alles neemt niet weg dat de compositie een groot probleem heeft; het is immers niet voor niets dat er zoveel
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adaptaties van de ronde doen. Het grootste probleem
wordt waarschijnlijk gevormd door de drie openingen
van de crypte. Deze zorgen voor een uiterst bedompt
basement. Zoals gezegd contrasteert dit te sterk met de
lichtheid van de bovenkant van het ontwerp.
Het vervangen van de twee afzonderlijke trappen door
één grote lijkt dan ook een goede oplossing. De afwijkende verschijningsvorm van de twee openingen met een
boogvormige lijst heeft nog enige rechtvaardiging als
de twee trappen erbij horen, maar dat is nu verdwenen.
Rechthoekige lijsten passen beter in het geheel.

Oratorio Filippini
Francesco Borromini

Er is voor dit gebouw gekozen omdat het van Francesco Borromini is, een belangrijke doch miskende Barokarchitect. Hij vertegenwoordigt een extreme Barok.
Alleen het "consistente" deel van de gevel wordt behandeld. De rest ervan is vrij mislukt (zie foto) aangezien er na
de bouw een verdieping aan moest worden toegevoegd
door problemen met de constructie. Dit is niet echt met
aandacht gebeurd.
Articulatie
Zie figuur 18 en 19. De gevel bestaat uit twee lagen met
een fronton. De gevel kan eigenlijk gezien worden als een
stapeling van twee Griekse tempels, waarbij de bovenste
kleiner is.
Het opvallendste aan de gevel is de concaviteit van het
gevelvlak. Deze beslaat een deel van een cilinder met een
zeer grote radius. Dit is echter nauwelijks merkbaar als je
er recht voor staat.
Het vlak is verticaal verdeeld in vijf stroken door zes pilasters en er rust een fronton op. Dit fronton is echter afwijkend: een kruising tussen cirkel en driehoek. Kroonlijsten,
fries, architraaf en basis zijn ook aanwezig, ze zijn echter
anders aangepakt. In de eerste laag is het architraaf doodleuk weggelaten tussen de pilasters en wordt zo een onderdeel van de pilaster. In de tweede laag is de architraaf
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zodanig getrapt gearticuleerd dat het geen balk meer is.
De middelste strook is in de diepte gearticuleerd: de onderste laag bolt naar buiten en de bovenste laag bolt naar
binnen. Convex en concaaf dus.
Hadden de pilasters in de Renaissance vooral een plastische functie, in dit gebouw is die plasticiteit nog verder
uitgebuit. Hoewel ze nog steeds uit de gevel steken zoals
grotendeels verzonken zuilen, staan de pilasters vooral in
dienst van het gevelvlak. Ze manifesteren zich in de architraaf en fries. Daar waar het gevelvlak van concaaf naar
convex overgaat knikken de pilasters mee, waardoor hun
geveinsde constructieve functie helemaal verloren gaat.
De pilasters zélf zijn ook gearticuleerd: ze zijn als het ware
horizontaal geëxtrudeerd over het vlak. Achter de tweede
pilaster van het midden af is een halve pilaster geplaatst;
achter de derde is een uitgevouwen exemplaar neergezet.
Tussen de pilasters bevinden zich openingen, twee in
de eerste laag en een in de tweede laag waardoor er dus
drie rijen openingen zijn in totaal. Van de vijf stroken is de
middelste breder: in de eerste laag is hier een ingang aanwezig waardoor een opening wegvalt; in de tweede laag
heeft een opening plaatsgemaakt voor een balkondeur.
De openingen zijn nog benadrukt door extra lijsten: deze
zijn verschillend behandeld per laag. De vlakken boven
de openingen reageren op deze lijsten: er is steeds een
gelijkvormig vlakje uit het gevelvlak gesneden.
De pilasters hebben verschillende kapitelen per
laag. Beneden met een simpele krul en een achthoekige ster; boven met een weelderig bloemornament De achthoekige ster komt overigens meer
voor, o.a. in de lijst van de ramen in de tweede laag .
De pilasters zélf zijn ook gearticuleerd: ze zijn als het ware
horizontaal geëxtrudeerd over het vlak. Achter de tweede
pilaster van het midden af is een halve pilaster geplaatst;
achter de derde is een uitgevouwen exemplaar neergezet. Tussen de pilasters bevinden zich openingen, twee in
de eerste laag en een in de tweede laag waardoor er dus
drie rijen openingen zijn in totaal. Van de vijf stroken is de
middelste breder: in de eerste laag is hier een ingang aan-
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wezig waardoor een opening wegvalt; in de tweede laag
heeft een opening plaatsgemaakt voor een balkondeur.
De openingen zijn nog benadrukt door extra lijsten: deze
zijn verschillend behandeld per laag. De vlakken boven
de openingen reageren op deze lijsten: er is steeds een
gelijkvormig vlakje uit het gevelvlak gesneden.
De pilasters hebben verschillende kapitelen per laag.
Beneden met een simpele krul en een achthoekige ster;
boven met een weelderig bloemornament. De achthoekige ster komt overigens meer voor, o.a. in de lijst van de
ramen in de tweede laag.
Contrast
Zie figuur 20. De donkerste schaduwen zijn te vinden ter
plaatse van de openingen én onder de lijsten. De bovenranden van de twee lagen en de omkadering van het fronton zijn dus de duidelijkste lijnen in de compositie. Verder
ontstaan er sterke schaduwen als gevolg van de convexiteit en concaviteit van de middelste strook.
Doordat er meer ramen zijn beneden en dus meer lijsten
en dergelijke, zijn er meer donkere plekken en is de eerste
laag over het algemeen donkerder. Er zijn veel subtiele
schaduwen als gevolg van de fijne details in de lijsten
van de openingen en de ornamenten in o.a . de kapitelen.
Doordat de stroken tussen de pilasters zo gearticuleerd
zijn, met uitsneden en lijsten, vormen de pilasters bakens
van rust.
Contrast in materiaal is er ook al is het niet erg zichtbaar:
het is bijna allemaal baksteen, dus het vlak is iets grover
dan bijvoorbeeld pleisterwerk. Het is echter heel fijn metselwerk. Terwijl het baksteen met zijn korreligheid grote
vlakken van wat structuur voorziet, zijn de kapitelen en
lijsten en alles met fijn detail in marmer uitgevoerd.
Beweging en ritme
Zie figuur 21. Door de zes pilasters is er een horizontale
beweging aanwezig met ritme 1-1-2-1-1. Door de extrusie
van de pilasters met ritme 1-2-3 naar de buitenrand toe, is
er ook een versnelde beweging van het midden af.
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Er is ook beweging in de diepte: de concave vorm van gevel vangt de aandacht in het midden. De convexe vorm
daarentegen werpt de aandacht van zich af. Een andere,
veel subtielere beweging in de diepte vindt plaats tussen
de pilasters. De vlakken die hier uit het gevelvlak gesneden zijn zorgen voor een indeuking (zie articulatie).

kant. Ze zijn echter relatief groot: ze geven een menselijke
maat aan die er helemaal niet is. Toch zijn de proportionele stappen klein en zijn er genoeg kleine elementen om
zich mee te identificeren.

De middelste vier pilasters veroorzaken een verticale beweging doordat ze overlopen in het fronton. Het cirkeldeel geleidt de beweging naar het puntje van de driehoek
toe. Het resultaat van deze afzonderlijke bewegingen is
een combinatie van een omarming van de buitenwereld
door het gebouw met een subtiele verticale stuwing.
Dit subtiele wordt veroorzaakt door de cirkelvorm: deze
werkt remmend.

De articulatie gebeurt ook hier voornamelijk in het
vlak. Door de behandeling met pilasters en lijsten
wordt een duidelijke structuur gecreëerd. Op de kleine
schaal wordt wederom veel detail toegepast . Beide in grepen hebben een rijke schaduwwerking tot gevolg.
In de Barok was er een grote nadruk op beweging en dit
is ook te zien . Het oog wordt op allerlei manieren geleid. Als we de hoeveelheid beweging vergelijken met
Reims is de Oratorio proportioneel rijkelijk bedeeld.
De menselijke maat is aanwezig, er zijn elementen in allerlei maten, ook tastbare elementen zoals ornament. Er
is echter ook sprake van trucage, waardoor het gebouw in
eerste instantie kleiner lijkt dan het is. Of dit een goede of
slechte eigenschap is, is niet helemaal duidelijk.

Evenwicht en proportie
Zie figuur 22. Dit gebouw is wederom symmetrisch en
daardoor in evenwicht om een verticale as. Door de verdeling van de openingen over het vlak, met meer donkere
openingen in de eerste laag dan in de tweede, wordt het
gebouw zwaarder aan de onderkant.
Het gevelvlak ziet eruit als een laag deel dat op een hoger
deel is geplaatst. Dit is echter schijn. Proportioneel zijn
beide lagen bijna even groot, met een verhouding van
ongeveer 45-55%. Het verschil is bijna even groot als een
menslengte. Dat de tweede laag kleiner oogt is trucage:
in de tweede laag zijn een extra basis en architraaf toegepast waardoor het vlak verkleind wordt. Deze verkleining
bedraagt ongeveer 3/4; dit is ook te zien in de pilasters:
deze zijn 1/4 smaller.
De strook tussen de pilasters in het midden is groter dan
de anderen: plusminus 50% groter. De geëxtrudeerde pilasters bestaan uit een halve pilaster die achter de originele is geplakt. De derde in de rij heeft nog een extra halve
pilaster tussen de twee eerder genoemd . Deze is echter
onder een hoek zichtbaar en ziet er daardoor kleiner uit
(zie articulatie).

Evaluatie

De compositie is rustig in structuur en complex in uitwerking en daardoor redelijk in evenwicht. De overdaad die
zo karakteristiek is voor de Barok is echter soms storend:
op de tweede rij in de eerste laag hadden de ramen wat
soberder gekund . Nu storen ze de rijkdom van de pilasters.
De eerste rij ramen in dezelfde laag is wat dat betreft veel
mooier in evenwicht, netzoals de ramen in de tweede laag.
De door de trucage veroorzaakte donkere eerste laag is
storend. Een trucage hoort niet op te vallen, in ieder geval niet negatief. Het is ook best vervreemdend dat de
pilasters zijn "uitgeklapt". Het komt behoorlijk gekunsteld
en nep over, maar we moeten ons wel realiseren dat constructief "bedrog" eigen is aan pilasters. Die extrusie en
"uitklapping" veroorzaakt wél een fantastisch lichtenschaduw spel.

De openingen zijn opgebouwd uit twee vierkanten; de
onderste openingen bestaan uit tweeëneenhalve vier-
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Alice Millard House
Frank Lloyd Wright
Ik heb dit gebouw gekozen deels omdat Frank Lloyd
Wright mijn favoriete moderne architect is. Het is echter
ook zo dat Wright in zijn architectuur een brug slaat tussen de traditie en het nieuwe bouwen waardoor hij als
architect ook historisch gezien significant is. Dit gebouw
is niet een van zijn bekendste, maar wel eentje die zich
leent voor een gevelanalyse; zijn gebouwen zijn daar vaak
te ruimtelijke voor.

Articulatie
Zie figuur 24 en 25. Het huis bestaat uit een bijna vierkant
blok. Eigenlijk is dit vierkant in twee stukken te verdelen:
een rechthoekig blok op een rechthoekige basis. Deze
verdeling heeft te maken met de structuur van het gevelvlak: de bovenste helft is namelijk opgebouwd uit kleine
vierkante blokken met een complexe detaillering, het onderste deel is egaal.
Uit het blok is een groot gat gesneden; beide helften
worden weer met elkaar verbonden door middel van het
balkon. Boven dit gat is steekt een deel van het gevelvlak
naar voren . Dit vlak wordt weer doorsneden door vijf slanke kolommen die op hun beurt uit dit vlak steken . Twee
ervan reiken tot aan de grond, de andere drie stoppen bij
het balkon.
Het balkon is eigenlijk een combinatie van blokken. Twee
vierkante blokken aan de uiteinden, die tevens als plantenbak dienen, worden verbonden door een rechthoek .
Deze rechthoek is als het ware naar voren geëxtrudeerd.
Het resultaat is een getrapte opeenvolging van blokken.
In de basis is aan weerszijden van de opening ook een getrapte vorm aanwezig: de gevellijkt de diepte in te vallen.
Uit de randen van de basis is een smalle strook gesneden;
dit is ook gebeurd aan weerszijden van de opening op de
tweede laag.
Zoals net is verteld bestaat een groot deel van de gevel
uit blokken . Deze blokken zijn er in een twee varianten:
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de hele blokken voor het gevelvlak en de halve blokken
waar de kolommen uit bestaan . De detaillering van beide
is anders.
Van de "gevelvlak"-blokken zijn er nog andere blokken.
Dit zijn de verticale en horizontale halve blokken en de
kwart blokken . De hele blokken hebben een kruisvormig
patroon. Aaneengeschakeld ontvouwt zich een ander patroon, eentje met een vierkant in het midden. De halve
blokken hebben een rechthoekig patroon. De hele blokken zijn vormgegeven als uitgehouwen volumes, de halve
blokken zien er meer uit als blokken waarop een rechthoekige ring is geplaatst. Beide hebben schuine overgangen tussen de verschillende lagen waardoor de plasticiteit
verhoogd wordt.

Contrast
Zie figuur 26. Als gevolg van de eerder beschreven articulatie ontstaan veel schaduwen in het gevelvlak. De donkerste plekken zijn zoals altijd de openingen .
Door alle massa's die in en uit het vlak steken ontstaan
mooie slagschaduwen en vlakken met verschillende mate
van belichting. Dit komt een goed contrast ten goede.
Door de detaillering van de blokken én de kieren tussen
deze blokken ontstaan subtiele schaduwen die een welkome aanvulling vormen op de donkere openingen. Het
gevelvlak lijkt hierdoor lichtelijk ingedeukt. Het feit dat er
ook nog egale vlakken zijn zoals het balkon en de basis
geeft het geheel de broodnodige rust.

Beweging en ritme
Zie figuur 27. Er zijn twee soorten beweging aanwezig:
evenwijdig aan het vlak en loodrecht op het vlak.
De vijf kolommen zorgen voor een horizontale beweging,
een simpele beweging met gelijke intervallen. De twee
kolommen die doorlopen tot de grond veroorzaken geen
horizontale beweging meer maar wel een zwakke verticale beweging. In de diepte is er beweging te zien onder
het balkon : de terugspringende vlakken naast de opening
veroorzaken een beweging naar binnen met nogmaals
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een ritme 1-1-1 . Het balkon, met zijn naar voren getrapte
volume, geeft zelf ook aanleiding tot een beweging maar
dan in omgekeerde richting. Het ritme is ook hier simpel.
Evenwicht en proportie
Zie figuur 28. Het gebouw is symmetrisch en bezit hiermee de meest eenvoudige vorm van evenwicht.
De balans die het product is van de relatie tussen donkere
en lichte vlakken is niet zo eenvoudig. De donkere vlakken van de openingen trekken het gewicht van de gevel
omlaag; de sterk getextureerde oppervlakte van het bovenste deel doet het tegenovergestelde. Het gewicht van
de gevel kan daardoor iets onder het midden gevonden
worden, wat niet storend is.
Zoals gezegd is de gevel bijna een vierkant, om precies te
zijn een blok met de proporties 19,5:21 oftewel 13:14. De
belangrijkste horizontale verdelingen bevinden zich op
1/ 3 en 2/ 3 van de hoogte. De gevel is opgebouwd uit hele
en halve blokken (vandaar de maat 19,5). Het gebruik van
de blokken zorgt voor een aanzienlijke helderheid in de
compositie: de gevel is een meetbaar object, ook als men
geen meetlat bij de hand heeft.
De aanwezigheid van blokken alléén is echter niet de
enige voorwaarde voor meetbaarheid. Doordat het vlak
boven het balkon naa r voren steekt wordt de oorspronkelijke maat (19,5) opgebroken. Het middelste stuk wordt
vervolgens in nog kleinere breedtes van respectievelijk
1,5 en 2 blokken verdeeld . In tegenstelling tot 19,5 zijn dit
wél begrijpelijke maten.

blokkensysteem.
Het zorgvuldig bewerkte oppervlak van de blokken zorgt
voor zachte schaduwen, de behandeling van de delen
geeft duidelijke slagschaduwen. Er is veel contrast en veel
schaduw. De blokken bezitten door hun textuur haptische
kwaliteiten die ervoor zorgen dat men ze"vast wi l pakken".
Dit appelleert aan de menselijke maat. De specifieke toepassing van de blokken maakt begrip van de proporties
mogelijk. Het blok heeft een voor de mens toegankelijke
maat (plusminus 40x40cm).
Toch is naar mijn mening de compositie niet geheel geslaagd. Door de grote rijkdom aan schaduwen zijn er weinig egale vlakken over. Dit heeft tot gevolg dat de textuur
van de gevel gaat vervelen . Het feit dat de blokken allemaal dezelfde detaillering hebben én dezelfde maat (de
halve blokken uitgezonderd), werkt die verveling in de
hand. In een van de latere huizen waarin het bloksysteem
is toegepast is dit probleem beter aangepakt. Enkele rijk
bewerkte blokken worden afgewisseld door egale.
De proporties zijn ook vrij simpel en beperkt tot de maat
van de hele en de halve blok. Dit blijft ook steeds zichtbaar en levert niet echt veel complexe relaties op.
Het bijzondere van deze gevel voor mij is echter dat het
een sterk associatieve gevel is. Het herinnert acuut aan
een willekeurige oude beschaving. Op de een of andere
manier verhoogt deze eigenschap de esthetische waarde
van de gevel. De "klassieke resonantie" waar Wright zich
van bediende is ook hier aan het werk.

Ook de hoogte van het gebouw wordt inzi chtelijk gemaakt; de drie eerder genoemde lagen zijn te lezen als
7 blokken hoog elk. Alle andere zi chtbare vlakken zijn te
begrijpen als sim pele verhoudingen van bl okken.
Evaluatie
Mede door de symmetrie is de gevel van dit huis erg
streng. Ondanks die strengheid en massiviteit is de gevel
toch visueel t oegankelijk. Dit heeft te maken met de rijke
articulati e van de massa's maar ook met het t oegepaste
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grond er zeer donker uitziet. Het staat vrijwel los van de
doos.

Villa Savoye
Le Corbusier

Dit beroemde gebouw van Le Corbusier is niet een van
de beste keuzes wat de gevel betreft. Er is geen sprake
van een gevelvlak als zodanig: het ontwerp is in de eerste
plaats ruimtelijk. Toch heb ik dit gebouw mee willen nemen in mijn analyse, doordat dit praktisch het beroemdste gebouw is van Le Corbusier, en Le Corbusier een van
de belangrijkste exponenten van de Moderne Beweging
is. Daarnaast kan dit gebouw gezien worden als het prototype van de Internationale Stijl.
Articulatie
Zie figuur 30 en 31. De gevel bestaat uit een rechthoek,
geplaatst op ronde kolommen. In de rechthoek zijn vier
openingen aangebracht. Dit is het gevelvlak, waarin datgene dat het dichtst bij de toeschouwer staat als gevelvlak fungeert. Hierachter gebeuren andere dingen die
ook invloed hebben op de ervaring van de gevel. Om dit
te begrijpen moet het gebouw als geheel schematisch
worden beschreven.
Het gebouw is grofweg een bijna vierkante, platte doosdie
op pilotis staat. In het midden van de onderste laag is ook
een kleiner volume aanwezig waarin zich de ingang bevindt; de plattegrond is een rechthoek met halve een cirkel.
Bovenop de doos is een aantal golvendewanden geplaatst.
Beide volumes staan van het gevelvlak af maar zullen ook
worden meegenomen in de verdere analyse van de gevel.
De wanden op het dak zijn organische, krommende vlakken en contrasteren scherp met de rechtlijnigheid van de rest van het gebouw. Omdat ze zo
diep achter het gevelvlak staan is de directe relatie tussen doos en wanden niet meteen duidelijk.
De kolommen die in de diepte aanwezig zijn, maken van
de kolommenrij een grid. De hoekkolom uiterst links is
hierbij cruciaal.
Het volume dat zich onder de doos bevindt voegt niet zo
veel toe aan de ervaring van het vlak van de gevel, behalve dan dat daardoor een groot gedeelte van de begane
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De eerder genoemde rechthoek is dus voorzien van vier
openingen. In één van de openingen (geheel links) zijn
kozijnen aangebracht. De overige drie gaten vormen
eigenlijk één gat waarin de kolommen uit de begane
grond lijken door te lopen . Hierdoor wordt voor een visuele scheiding gezorgd. Het is echter niet dezelfde kolom
maar een variant met een kleinere doorsnede die we hier
zien. Op deze manier past de kolom ruimschoots binnen
de muur. De kolommen onder de rechthoekige doos zijn
een stuk van de rand af geplaatst. Dit maakt de rand van
de doos vrij en geeft extra spanning.
Contrast
Zie figuur 32. De zwaarste schaduwpartij is te vinden in de
gehele eerste laag van de gevel. Dit is het logische gevolg
van het optillen van een doos boven pilotis. Het lommer
wordt nog versterkt door het volume van de ingang omdat deze heel donker is, en het geheel wordt slechts verlicht door de vijf aanwezige gevel kolommen.
In het gevelvlak zelf is weinig contrast te bespeuren . Het
vlak is zoveel mogelijk vlak gehouden en de openingen
zijn hier met precisie uitgesneden. De dakrand is minimaal. Het glas is echter wel donker en achter de openingen is een glimp van de binnenkant zichtbaar. De ronde
kolommen zorgen door hun vorm voor subitele schaduwwerking . Dit geldt ook voor de kolommen in de BG en de
golvende wanden op het dak. Doordat de kolommen in
de openingen smaller zijn dan de wanddikte, wordt de
diepe ligging geaccentueerd.
Er is ook een ander soort contrast: in attitude. De ronde
vormen op het dak contrasteren sterk met de rigide orthogonaliteit van de doos. Dit contrast kan worden gezien
als een welkome afwisseling.
Beweging en ritme
Zie figuur 33 . De kolommenrij zorgt uiteraard voor horizontale beweging. Dit geldt ook voor de openingen. Het
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is een simpele beweging het een ritme 1-1-1. Het kolommengrid zorgt door het perspectivisch verkort voor een
versnelde beweging naar het verdwijnpunt toe. Het ritme
hiervan is 1-1/2-1/4-enzovoort. Dit is een interessanter ritme en verklaart de hoeveelheid aandacht die deze zone
vraagt.
De ronde vorm op het dak zorgt ook voor beweging in de
diepte; het is echter een losse beweging en heeft geen
relatie met de rest.
Evenwicht en proportie
Zie figuur 34. Hoewel de doos symmetrisch is met zijn vier
openingen en vijf kolommen, is deze gevel niet symmetrisch (de gene loodrecht hierop overigens wel).
De vier openingen zijn er eigenlijk twee, een grote en een
kleine. Het ronde volume staat recht boven de kleinste. De
kolomen in de diepte er recht onder. Zo ontstaat een ander soort evenwicht: aan weerszijden van de as die loopt
over de tweede kolom van links is er evenveel gewicht.
Aan de linkerkant weinig oppervlak maar wel complex,
aan de rechterkant veel oppervlak en betrekkelijk rustig.
De rechthoek heeft niet echt begrijpelijke verhoudingen.
In de hoogte is er bij benadering een relatie tussen de
hoogte van het raam en de totale hoo?te van 1:3 113. De
ruimte eronder heeft de proporties 1:2 /2.

de gevelkalmmen en de kolommen erachter. De donkere
plek onder de doos draagt tevens bij tot een krachtigere
indruk van de doos. Er is een plezierige dissonantie tussen
de strakke doos en het krommende vlak op het dak. Er is
ook een spannend complex evenwicht gebruikt.
Maar het blijft toch grotendeels een doos op pootjes. De
articulatie is nou eenmaal vrij simpel. Het grote probleem
(voor mij) is dat er een algemeen gebrek aan verfijning is.
Waar een gotisch of barok gebouw zijn eenvoudige vorm
compenseerde met ornament, is er hier niets dat daar op
lijkt. De aansluiting van kolom op de wand is een van de
weinige plastische details. Het is allemaal te glad, te leeg.
De aanwezige beweging is erg simpel en heeft amper
een samenbindende functie. De proporties zijn inzichtelijk maar ook erg eenvoudig. Daarnaast is de stap naar
de menselijke maat ook nog eens niet gezet. Deze gevel
heeft vrijwel geen haptische kwaliteiten of delen waarmee je je kunt identificeren.
Dit is een gebouw die zijn vormelijke eenvoud compenseert met een rijke poëtische inhoud refererend aan o.a.
fabriekshallen, stoomschepen, rationalisatie en immaterialiteit.

De kolommen zijn ongeveer een raamhoogte vanaf de
rand naar binnen geplaatst. De afstand tussen de kolommen onderling is ongeveer vier raam hoogtes. De verhoudingen van de rechthoek die dan gevormd wordt zijn 5:8,
een benadering van de Gulden Snede. Echt kleine elementen zijn er niet. Het kleinste onderdeel is eigenlijk de
kolom.
Evaluatie
Zoals gezegd is heeft dit ontwerp sterke ruimtelijke eigenschappen en daar zitten ook de voornaamste kwaliteiten.
De doos op pootjes is iets méér: door er een volume onder
te plaatsen wordt een nadruk gelegd op de relatie tussen
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(arre d'Art
Norman Foster
Opnieuw is dit gebouw eigenlijk niet zo'n goede keuze omdat het te driedimensionaal is voor een platte
analyse. Ik heb hem echter uitgekozen omdat het een
gebouw van Norman Foster is, een van de belangrijskte hedendaagse Hightech architecten. Hightech Architectuur, met zijn nadruk op het (geïdealiseerde)
technische detail, is in zekere zin de voortzetting van
de meest rationalistische en op technologie gefixeerde stromingen in de vroege moderne architectuur.
Er is voor dit specifieke gebouw gekozen omdat er in het
ontwerp is gerefereerd aan een gebouw uit de klassieke
oudheid.
Articulatie

Zie figuur 36 en 37. De gevel van de Carré d'Art bestaat uit
een rechthoek, verdeeld in acht beuken. Een deel ervan
naar voren toe geëxtrudeerd; dit gedeelte is vijf beuken
breed en wat lager dan het hele gebouw. De vijf beuken
zijn gemarkeerd door betonnen kolommen . Elke beuk is
ook nog in tweeën gedeeld door de verdeling van de glazen vliesgeveL
Aan het voorste volume is een extra laag toegevoegd van
lamellen; deze begint vanaf de derde horizontale verdeling van de vliesgeveL In de tweede en derde beuk van
links zijn twee tourniquetdeuren geplaatst. Over dit geheel bevind zich een licht dak gesteund op vijf slanke kolommen, waardoor een porticus ontstaat. Deze opbouw
simuleert die van de nabijgelegen Maison Carré, een oude
Romeinse tempel. Het is echter geen kopie: de gevel van
de Carré d'Art is een soort kruising tussen de voor- en de
zijgevel van de tempel.
Ingezoomd zien we twee verschillende details toegepast.
Het overstek wordt gedragen door slanke stalen kolommen, deze sluiten aan op een HE balk, die breder is dan
de kolomschacht De lamellen zijn in cassettevormige elementen voor de vliesgevel geplaatst. Er blijven wel kieren
over waardoor dit goed duidelijk is. Deze kieren zijn extra
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donker nabij de betonnen kolommen . De lamellen zijn zo
geplaatst dat er afwisselend evenveellamel en glas te zien
is. De betonnen kolom is in de gevel opgenomen maar
steekt er een beetje uit. Dit maakt het vlak veel interessanter. Tegelijkertijd is het een herinnering aan de pilasters
van de Romeinse tempel.
Contrast

Zie figuur 38. Door het overstek is het wat donkerder net
onder het dak (enigszins overdreven in de tekening). Dit
valt echter wel mee, het dak bestaat namelijk ook uit lamellen . De reflectieve eigenschappen van het glas verhinderen dit nog meer. Afhankelijk van de stand van de zon
is het onder het dak een beetje donker of heel licht. Omdat de kozijnen wit zijn, ziet het glas er relatief een stuk
donkerder uit. Achter het glas is binnen een permanente
zonwering geplaatst; deze reikt echter niet tot de twee
onderste glasverdelingen en daardoor zijn die donkerder.
Het geveldeel met de lamellen bevindt zich vooraan (vandaar de lamellen): dit deel is daardoor lichter dan de rest.
De spleetjes glas die om en om te zien zijn, zijn echter relatief donker. De kieren tussen de cassettes onderling en
tussen de cassettes en de kolommen zijn ook vrij donker,
vooral die bij de kolommen. Door de ronde vorm wordt
de schaduw versterkt. De lamellen reiken echter niet to de
grond : de onderste twee glasverdelingen zijn onbedekt
en hierdoor donkerder.
Beweging en ritme

Zie figuur 39. Door de vier portiekkolommen ontstaat er
een horizontale beweging. Door de lamellen ontstaat er
ook beweging, nu in verticale richting. Het perspectief
versterkt dit; het is echter alleen zichtbaar als je er recht
onder staat. Door de gridvormige verdeling van de vliesgevel ontstaat er ook wat beweging. Omdat de breedte
groter is dan de hoogte is de beweging sterker in verticale
richting .
Kort gezegd is de ritmiek erg simpel. Het ritme is altijd
1-1 - 1 en er is ook geen samenbindende beweging, evenmin als een focuspunt
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Evenwicht en proportie
Zie figuur 40. De basis organisatie van de gevel is symmetrisch. Hierdoor is er evenwicht. Door de extrusie krijgt
het voorvlak echter meer relevantie, er ontstaat een rudimentaire vorm van hiërarchie, en het maakt de compositie spannender. Het oppervlak met de lamellen is drukker
maar ook lichter dan het achterste oppervlak en daardoor
redelijk in evenwicht.
De donkerste plekken zitten onder het dak en helemaal
onderaan, daar waar er noch lamellen noch zonwering is.
Het zwaartepunt bevindt zich dus ongeveer in het midden.
Hoewel niet als uitgangspunt genomen, zijn de verhoudingen van de gevel tijdens een bepaald stadium gelijk
geweest aan die van de zijgevel van de Maison Carré. Op
een gegeven moment is er echter een beuk aan het ontwerp toegevoegd waardoor dit weer verloren ging.
De gevel in zijn uiteindelijke vorm is 2 213 vierkant breed.
De acht beuken zijn goed leesbaar. Er ligt nog een klein
randje bovenop, deze heeft een relatie met de verdeling
van het glas. De vliesgevel is namelijk zo verdeeld dat elke
beuk uit 2x8 vlakjes bestaat. Dit is 6x8 vlakjes per vierkant
en daardoor zijn de vlakjes breder dan hoger. Een half
vlakje is bovenaan toegevoegd .

proportie van de voor- en de zijgevel van de Maison Carré
zijn versmolten tot één enkele gevel is interessant: beide
gevels zijn als het ware tegelijk aanwezig. De referentie is
duidelijk maar het is toch een nieuw ontwerp.
Het moet gezegd worden : voor een Hightech gebouw is
de articulatie nog best uitgebreid . Maar het overnemen
van de grote proporties betekent niet hetzelfde als de "essentie" pakken van een gebouw. De andere kwaliteiten
van de tempel gaan hiermee verloren . Zoals veel traditionele gebouwen heeft ook deze tempel een eenvoudige
opbouw. Wederom wordt dit gecompenseerd door een
rijke detaillering. Die detaillering heeft óók te maken met
proportie: proportie heeft te maken met alle maten, niet
alleen de grotere omdat dit beter uitkomt!
De Carré d'Art heeft weinig detaillering. Er is één noemenswaardig detail, namelijk de aansluiting tussen lamellen en
betonnen kolom. Dit detail is dan wel vernuftig maar het
wordt overal toegepast. Dit is vaak het geval in Hightech
architectuur, maar helaas niet alleen daar.
Het schort hier dus aan verscheidenheid maar ook aan
eenheid. De beweging en bijbehorende ritme zijn erg
simpel. Het oog wordt dus niet gestimuleerd om volgens
bepaalde lijnen het vlak te bestuderen. De hiërarchie is te
rudimentair om het gebrek aan verscheidenheid te compenseren.

De maat van de mens is te zien bij het glasvlak. Deze afmetingen komen overeen met die van de lamellen cassettes. Er passen ongeveer twaalf lamellen in . De lamel is het
kleinste onderdeel, maar dan nog circa 2m breed.
Evaluatie
De behandeling van het gevelvlak door plaatselijk lamellen toe te passen zorgt voor een iets gedifferentieerdere
vliesgevel dan normaal. De lamellen veroorzaken een interessante structuur met aangenaam contrast.
Het plaatsen van de constructie tussen de glasgevel breekt
het vlak op in kleinere delen en voorkomt al te grote monotonie van materiaal.
De manier waarop de eigenschappen zoals articulatie en
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Appartementen Schutzenmattstrasse
Herzog & de Meuron
Er is voor dit gebouw gekozen omdat het een gebouw is
van een van de toonaangevende architectenbureaus van
dit moment wat betreft de behandeling van de gevel. De
ligging in een historische stadskern en de omgang hiermee geven treffend weer wat de tekortkomingen van moderne gevelarchitectuur kunnen zijn.

men met de zijwanden nu solide massa's, massa's
die uit het glazen vlak lijken te steken. De spannendste kruising gebeurt dan ook tussen de horizontale massa's en · de verticale massa's (luiken).
Op detailniveau gebeurt er niet zo veel. De luiken zijn de
kleinste elementen en deze zijn verdiepingshoog. Per luik
zijn vijf gleuven aangebracht. Deze zijn zo breed dat het
luik meer op een traliewerk lijkt. Doordat de gleuven sinusvormig en er dus op sommige plekken meer materiaal
aanwezig is, behoudt het luik zijn vlakwerking.

Articulatie
Zie figuur 42 en 43. Het bijzondere van deze gevel is
dat het twee verschillende verschijningsvormen heeft.
Als de luiken worden geopend verandert het aanblik
aanzienlijk. Door het grote verschil in uiterlijk is het
ook noodzakelijk om de analyse in twee delen uit te
voeren, namelijk in gesloten en geopende toestand.
De gevel is opgebouwd uit zeven lagen, waarvan er zes
erg op elkaar lijken . De zevende laag is eigenlijk amper
zichtbaar vanaf de begane grond en gezien de onbeduidendheid ervan zal het verder buiten beschouwing worden gelaten.

Gesloten toestand.
De gevel is een platte compositie voornamelijk opgebouwd uit rechthoeken. Het gevelvlak is rechthoekig en
de verdiepingen met luiken zijn rechthoekig . Deze rechthoek is weer verdeeld in acht luiken . Deze luiken grenzen
nauw aan elkaar, amper de benodigde spleet overlatend
voor de beweging. De enige niet orthogonale elementen
in de compositie zijn de sinusoïde sleuven die in de luiken
zijn aangebracht en zij vormen de welkome afwisseling.

Contrast
Zie figuur 44.

Gesloten toestand.
Hier is er vooral contrast tussen de oppervlakken en de
luiken . Door de donkere sleuven en spleten worden de
luiken scherp afgetekend tegen de horizontale banden
die elke laag scheiden; de banden zijn immers egaal in
vergelijking met de luiken .

Geopende toestand.
Nu ontstaat een veel rijker contrast. De reflectieve eigenschappen van het glas contrasteren sterk met de
relatieve matheid van de metalen luiken én met de
kozijnen die het omlijsten. Het glas reflecteert zowel de omgeving als de luiken die ervoor geplaatst
zijn. Ook de iele railing, eerst achter de luiken verborgen en nu zichtbaar, vindt zijn reflectie in het glas.
Diepte wordt zichtbaar door de schaduw onder de overstekken. Zijn de sleuven in de luiken nog de donkerste
plekken, de reflectie in het glas is precies andersom: lichte
sleuven en donker luik.

Geopende toestand.
De gevel wordt nu een ruimtelijk compositie. De rechthoekige vormen blijven aanwezig maar worden complexer. Het luik is niet langer een vlak maar een scherm die
voor een glazen achtergrond loopt. In geopende toestand
worden twee luiken gekoppeld waardoor ze een element
vormen die uit het vlak springt.
De intervallen tussen de verdiepingen vormen sa-
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Beweging en ritme
Zie figuur 45.

Gesloten toestand.
De identieke lagen van de gevel zorgen voor een simpele
beweging verticaal over de gevel naar boven. De luiken
zelf geven ook aanleiding tot horizontale beweging.
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Door de golvende lijnen in de luiken ontstaat een horizontale beweging van links naar rechts. De richting van deze
beweging komt voort uit de associatie met het menselijke
bewegen : de onderkant van de kromming vertoont gelijkenis met het voorste been bij het stappen. Een golving in
verticale richting door dezelfde sleuven is ook mogelijk.
Ritme is zijn eenvoudigste vorm toegepast. Het ritme is
1-1-1 -.... Elke verdieping is even hoog als de andere, en de
puien in deze zijn allen verdeeld in even grote stukken. De
luiken hebben ook steeds dezelfde maat.

luiken heeft staan . De lagen blijven afzonderlijk identificeerbaar en de symmetrieassen van de rechthoek zijn nog
aanwezig. Als bijvoorbeeld onderaan alle luiken worden
weggezet en in de bovenste lagen maar enkele, wordt het
onderaan erg zwaar.
De proporties van de luiken blijven natuurlijk hetzelfde,
alleen nu zien we combinaties van 1, 2, 3 of meer luiken
ontstaan. De hoogte blijft hetzelfde, alleen de breedte
verandert. Zo blijft de gevel toch herkenbaar.
Evaluatie

Geopende toestand.
Afhankelijk van hoe de luiken precies geopend worden
kunnen er ook een andere bewegingen ontstaan, met
ook een andere ritmiek. Doordat de luiken dan naar voren
steken en dus los komen van het vlak kunnen ze een lijn,
golving of trap in verticale of horizontale richting vormen.
Als echter meerdere luiken tegelij kertijd zijn geopend kan
de eerder genoemde golvende beweging in de luiken
verloren gaan.
Evenwicht en proportie

Zie figuur 46.

Gesloten toestand.
De gevel heeft geen duidelijke hiërarchie. Er zijn echter
duidelijke symmetrieassen en dus statisch evenwicht. Er
zijn zes even grote lagen. Het is zo dat hoewel de vorm en
richting van de sleuven perfecte axiale symmetrie verhin deren (rotatie symmetrie!), elke laag bij benadering symmetrisch is.
De verhoudingen van de gevel zijn gemakkelijk af te lezen. Er zijn 16 luiken per laag. Deze luiken openen per
twee waardoor er 8 luikenparen zichtbaar zijn. Elke laag
past zes keer in de hele gevel. Deze opeenvolgende rechthoeken hebben een verhouding die varieert van 1:2,66
tot 1:3,1 en dus eigenlijk te variabel is.

Dit ontwerp kan, zeker in "geopende" toestand, een interessant gevelbeeld opleveren. Willekeurig geopend binnen een vastgelegde ordening kunnen de luiken voor een
aardig plastisch effect zorgen. Afhankelijk van hoeveelluiken geopend zijn zullen de resulterende openingen altijd
een veelvoud van elkaar zijn. De verschillende reflectieve
eigenschappen van metaal en glas zorgen dan voor een
aangenaam contrast (niet te sterk, niet te flauw). De traliewerken worden gereflecteerd in het glas en zorgen samen
met de diepe schaduwen onder de uitkragingen voor een
dieptewerking die anders zou ontbreken.
Het probleem van deze gevel wordt duidelijk als alle luiken zich in gesloten toestand bevinden . Er gebeurt steeds
hetzelfde. Er is een enkel element ontworpen dat erg
mooi is maar vervolgens wordt deze overal toegepast.
Verder zijn er geen architectonische details ontwikkeld.
Het resultaat oogt repetitief, de ordening kent geen hiërarchie. Maar ook in geopende toestand zijn er genoeg
problemen. Hoewel de willekeurig geopende luiken voor
een aangename afwisseling zorgen, oogt de gevel als een
simpel schema die in één oogopslag gelezen kan worden.
Van complexe orde is geen sprake. Daarnaast is het zo dat
de willekeur die aan het ontwerp ten grondslag ligt niet
altijd een interessant of harmonieus beeld oplevert (zie
boven). Dat is nu eenmaal eigen aan willekeur.

Geopende toestand.
Wederom is alles afhankelijk van hoe welke bewoner zijn
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Samenvatting
In de voorgaande bladzijden is een aantal gebouwen
geëvalueerd op grond van de vooraf gepresenteerde criteria. Zoals gezegd zijn deze criteria niet veel meer dan
nuttige gereedschappen. Ze zijn moeilijk te definiëren en
hangen nauw samen waardoor het trekken van duidelijke conclusies vrij lastig wordt. Daarnaast is het zo dat
de keuze van gebouwen zeer beperkt is waardoor er geen
representatief beeld wordt geschept. Ook is het zo dat
sommige gebouwen (zoals de Villa Savoye) eigenlijk niet
op deze manier te analyseren zijn. Wat de zaak nogmaals
vertroebelt is dat de traditionele gebouwen allemaal kerkelijke gebouwen zijn en vrij groot van maat, wat een
grote invloed heeft op de wijze van uitvoering (vergelijk
met een gewoon huis). Hierdoor is de vergelijking met de
moderne exemplaren niet altijd gunstig .
Het was echter het doel van deze analyse om beter te kunnen omschrijven waar een "mooie" gevel volgens mij aan
moet voldoen, en daarvoor lijken de termen inzichtelijk
genoeg.
In het algemeen kan worden gezegd dat traditionele gebouwen rijk zijn aan articulatie. Beginnend vanuit een
simpel rechthoekig bouwblok in de binnenstad worden
verschillende ingrepen uitgevoerd waardoor de gevel
wordt opgedeeld in verschillende lagen die een hiërarchische relatie hebben met elkaar (basis/midden/top). Deze
lagen kunnen verenigd worden door verticale elementen.
Het gevelvlak wordt opgedeeld in een gedeelte met materiaal en een zonder (muur/opening). De overgang tussen
muur en opening maar ook tussen lagen onderling wordt
bemiddeld door ingrepen zoals lijsten, pilasters, architraven, ornamenten, beelden, verdikkingen, inkervingen e.d.
Door al deze elementen is er een grote verscheidenheid
aanwezig aan vormen. Het kan worden gezegd dat traditionele gevels uitgaan van een eenvoudige articulatie
op "hoog" niveau met een complexe articulatie op "laag"
niveau.
Contrast is in oude gebouwen ruimschoots aanwezig.
Door alle kleine handelingen, vertrappingen, verdikkin-

DEEL

11:

ANALYSE

gen en dergelijke ontstaat een ware dieptewerking in het
vlak. Er zijn allerlei soorten schaduwen aanwezig, zeer
klein door de voegen van bakstenen maar ook groter door
de terugligging van kozijnen of de plaatselijke verdikking
van een muur. Er is ook contrast tussen de massiviteit van
de dichte muur en de lichtheid en transparantie van het
glas, die wordt geaccentueerd door de terugligging en
omlijsting van het raam . Het contrast tussen bewerkt en
onbewerkt oppervlak is er ook: bij overgangen zoals ramen en de verdubbeling van pilasters, de consequente
verhoging van ramen en portalen of vertrappingen binnen lijsten.
De proporties van traditionele gebouwen variëren
enorm maar toch kan er iets zinnigs over worden gezegd .
Het is namelijk zo dat bij deze gevels de stappen tussen
de ingrepen klein zijn. Belangrijk is ook te melden dat het
kleinste bouwkundige element een menselijke schaal
heeft, de schaal van het tactiele, datgene wat men kan
vastpakken. Hierdoor kan men zeggen dat de traditionele
gevel is opgebouwd uit zeer veellagen informatie en dat
door de kleine afstand tussen die lagen er een grote samenhang bestaat tussen de afzonderlijke lagen .
De proporties van de traditionele gevel verraden nog iets
anders. Deze gevels bezitten een duidelijke hiërarchie in
de opbouw van de lagen. Er is een hoofdmassa met een
grove articulatie en de andere elementen zijn hieraan
ondergeschikt in maat en plaatsing. Elk volgend element
heeft op zijn beurt ondergeschikte samenstellende elementen. Dit maakt de traditionele gevel goed "leesbaar';
toegankelijk. De rijke detaillering zorgt er vervolgens
voor dat deze goed leesbare gevel niet als "saai" ervaren
wordt.
Evenwicht in traditionele gebouwen wordt meestal bereikt door het gebruikt van simpele symmetrieassen en de
antropomorfe verdeling van basis/ midden/ top waardoor
het gebouw zijn zwaartepunt ergens onder het midden
heeft. Dit is een veilige oplossing voor de compositie, sterk
hiërarchisch en niet erg "spannend" of verassend maar wel
doeltreffend. Grotere openingen neigen ernaar onderaan
de compositie te zijn geplaatst (begane grond dus ingan-
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gen) waardoor de donkere schaduwen die ze veroorzaken
het zwaartepunt verder omlaag trekken.
Conclusie
Al deze eigenschappen hebben tot gevolg dat traditionele gevels een zeker verwantschap met elkaar vertonen
wat betreft bepaalde visuele kwaliteiten . De compositie
is geordend volgens de genoemde regels waardoor er
een duidelijke hiërarchisch geheel ontstaat. Dit heeft niet
alleen betrekking op de opbouw in lagen of de axiale
compositie maar ook op de plaatsing van ramen, lijsten,
ornamenten en dergelijke. Elk onderdeel, van het kleinste ornament tot het grootste stuk muur bemiddelt zijn
plaats in het geheel met zijn buren. De behandeling van
overgangen is er op gericht om deze rijker te maken en
tot bijzondere plaatsen in de compositie te maken (lijsten,
ornamenten, e.d.). Hierdoor is de gelaagdheid erg groot.
Ontelbare vormen en schaduwen verrijken het beeld
door het leggen van plaatselijke accenten. Het resultaat is
ordelijk, rustgevend, begrijpelijk, maar ook complex, uitdagend, oogstrelend .

niveau ook. Deze gevels zijn gemakkelijk te tekenen en
dus te ook gemakkelijk te "lezen'; waardoor ze visueellang
niet zo boeiend zijn als hun historische voorgangers.
Bij het ontwerp van een moderne gevel die de visuele kwaliteiten van traditionele gevels evenaart moet dus worden
gelet op een aantal dingen . Het zou echter een misvatting
zijn om te stellen dat ingrepen zoals een symmetrieas en
sierlijsten hier een essentieel onderdeel van uitmaken. Het
gaat hier niet om het kopiëren van bijvoorbeeld een sierlijst maar om het begrijpen en kunnen nabootsen van het
effect van de sierlijst Er zijn natuurlijk andere manieren
om de elementen in een compositie evenwichtig doch interessant te ordenen, zoals de betere exponenten van de
Moderne Architectuur al hebben bewezen .
De belangrijkste uitdaging in het ontwerpen vormt het
vermogen om een nieuwe taal te ontwikkelen die losstaat
van het klassieke vocabulaire, zowel in zijn organisatievorm als in zijn samenstellende elementen, die tóch in
staat is om het niveau van visuele orde en complexiteit te
bereiken die zo aantrekkelijk is aan traditionele gevels.

Hoewel het natuurlijk zo is dat veel moderne gevels een
eenvoud in vorm compenseren met een complexe theoretische, poëtische en symbolische inhoud moet wel worden toegegeven dat vergeleken met traditionele gevels
de moderne exemplaren nogal kaal overkomen . De ordening is vaak eenvoudig en meestal niet hiërarchisch maar
juist"democratisch" door de herhaling van steeds dezelfde
elementen . Bemiddeling komt niet veel voor: er wordt de
voorkeur gegeven aan harde overgangen en grote contrasten, een "strakke" detaillering dus, met onbewerkte
vormen en zonder gekunsteldheden. De oppervlakken
zijn hard en vlak, met weinig schaduwen . De menselijke
maat is meestal afwezig, aangezien door de herhaling
van gevelelementen het kleinste element vaak verdiepingshoog is (kolom, pui, luik) . De tactiliteit is meestal
laag aangezien gladde, "koude" industriële materialen zijn
toegepast. Door de eenvoud van de compositie is de gelaagdheid laag en de afstand tussen de lagen groot. De
articulatie op "hoog" niveau is eenvoudig, maar op "laag"
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Strategie voor de gevel
In het vorige deel is een analyse uitgevoerd van enkele
traditionele gevels die tot een verzameling criteria heeft
geleid die het mogelijk zouden moeten maken om dezelfde visuele kwaliteiten te bereiken in een modern gebouw
zonder van dezelfde stijlkenmerken gebruik te maken.
Deze criteria zijn echter te algemeen om meteen toegepast te worden, er zijn randvoorwaarden nodig zoals lokatie en programma. Maar los daarvan is het eerst nodig om
even stil te staan bij de gevel in algemene zin. Want: wanneer is iets een gevel? En: wat is de functie van de gevel?
Maar ook: hoe de gevel is geworden wat hij tegenwoordig
is? En wat kan een gevel betékenen? Met behulp van deze
ontleding kan een algemene strategie voor de gevel worden ontwikkeld. Deze kan vervolgens worden toegepast
op een specifieke lokatie en programma (Deel IV).

1: De gevel ontleed
Een beknopte geschiedenis
De oerfunctie van de gevel komt overeen met de oerfunctie van het gebouw en is natuurlijk in eerste instantie die
van bescherming. De schil beschermt de oermens tegen
extreme weersomstandigheden en vijandige mensen en
dieren maar heeft, zoals reeds in deel I aangestipt, ook
een metafysische betekenis.
Het oergebouw ontwikkelde zich van grot, tent of hut tot
een houten en/of stenen gebouw, zie figuur 47. De schil
onderging hierbij een splitsing en en werd verdeeld in gevel en dak. Met het ontstaan van de beschaving en de behoefte om ook binnen arbeid te verrichten kreeg de gevel
ook andere kenmerken. Er kwamen openingen voor licht
en uitzicht en het werd mogelijk om deze te openen om
te voorzien in de nodige ventilatie. Bijkomend voordeel
is dat "buiten" nu ook voor een deel binnen kon worden
ervaren. Met het ontstaan van de steden ging inkijk een
rol spelen, wat in veel culturen invloed had op de plaatsing van de ruimten t .o.v. de straat en de grootte van de
openingen.
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Het wijdverbreide gebruik van zware steenachtige materialen heeft een grote rol gespeeld in de vormgeving, met
massieve, gesloten gevels met rechthoekige openingen
als gevolg. De vormgeving was echter niet alleen een gevolg van technische randvoorwaarden maar diende een
doel op zich: representatie. Aan de buitenkant van het
gebouw kon men zien wie erin huisde en welke status hij
genoot, maar de gevel was ook een afspiegeling van de
opvattingen van de ontwerper en diens visie op de samenleving en de wereld. Daarnaast is het zo dat dikke muren
ook hebben bijgedragen aan het ontstaan van ruimtelijke
elementen zoals brede vensterbanken, nissen, alkoven en
dergelijke waardoor de gevel ook een ruimtelijk betekenis
voor het interieur kreeg.
Met de opkomst Industriële Revolutie onderging de schil
een tweede, zeer belangrijke splitsing. Door nieuwe constructietechnieken en materialen zoals gewapend beton werd het mogelijk om de gevel te scheiden van de
constructie. De vorm en plaatsing van openingen kon
nu losbreken van eeuwen eentonigheid . De maat van
openingen kon nu zelfs geheel worden gemaximaliseerd
waardoor de gevel werd gereduceerd tot een etherische
glazen schil. wat natuurlijk ongelooflijk opwindend bleek
voor ontwerpers.
In de jaren zeventig van de 20e eeuw deed zich een derde
splitsing voor. Door de grote oliecrisis kwam de energietransmissie van de gevel in het vizier en ging men in gematigde en koude klimaten over tot het isoleren van gebouwen met materialen zoals glaswol en kunststof schuimen.
Er ontstond zo een scheiding tussen de binnenschil en de
buitenschil, waarbij de laatste voornamelijk als regenkering dient en enkel af en toe aan de binnenschil bevestigd
is. Deze buitenschil, oftewel het zichtbare en representatieve gedeelte van de gevel, kan nog steeds uit een zwaar
steenachtig materiaal bestaan, maar wordt vaak gemaakt
van lichtere en dunnere materialen zoals metalen huiden,
hout en kunststof. Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk om de buitenste schil geheel esthetisch in te zetten.
De regenkering wordt dan bereikt door een waterkerende
folie die voor de isolerende laag komt.
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De bevrijding van de gevel van de dragende functie alsook de ontwikkelingen op het gebied van energie en
duurzaamheid hebben ertoe geleid dat de gevel zich in
toenemende mate specialiseert in de regeling van het
binnenklimaat. Hoewel kan worden aangedragen dat dit
de "eigenlijke" functie van de gevel behoort te zijn, is het
duidelijk dat het hier gaat om slechts één van de vele.

Definitie
De gevel is het verticale gedeelte van de schil die verantwoordelijk is voor de klimaatscheiding van het gebouw
Het dak, ook een klimaatscheiding, valt in een andere categorie. Het belangrijkste verschil is oriëntatie: de gevel is
geheel zichtbaar, het dak enkel gedeeltelijk. De gevel is
in de regel niet tegen een aanleunend pand gebouwd, in
dat geval spreken we van een woningscheidende muur.

echter ook de enige "te openen" delen van een gevel en
voorzien daarom ook in luchtverversing en contact met
de buitenwereld, zij het fysiek of via geluid en temperatuur. Door hun transparantie nemen de open geveldelen
een bijzondere positie in. Ze vormen de "ogen"van het gebouw en verbinden binnen met buiten. Dit heeft ook nadelen: glas is van oudsher de temperatuurgevoelige plek
van de gevel. Warmte verlaat het gebouw sneller door
glas en een teveel aan zonnestraling kan warmteoverlast
veroorzaken. Modern HR glas, verwarming en koeling
maken glas echter steeds breder toepasbaar. Daarnaast
is het zo dat het raam ook een reductie van privacy veroorzaakt aangezien mensen ook naar binnen kunnen kijken. Vooral in de binnensteden kan dit een probleem zijn .
Licht, zicht en privacy zijn dus bij uitstek drie factoren
die in belangrijke mate met elkaar samenhangen en het
karakter van de open geveldelen en de aangrenzende
ruimte bepalen.

Ontleding van de gevel
De gevel is traditioneel gezien op te delen in twee samenstellende delen: de open geveldelen en de gesloten geveldelen. Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van materiaal en functie. Hoewel niet van elkaar te scheiden als het
gaat om het (gezamenlijke) effect op de aangrenzende
ruimte, worden voor het gemak de open geveldelen aan
de binnenruimte gekoppeld en de gesloten geveldelen
aan de buitenruimte. Daarnaast zal de klimaatscheidende
functie als vanzelfsprekend worden beschouwd, waardoor de aandacht komt te liggen op de architectonische
functionaliteit van deze geveldelen.
Open geveldelen

De vorm, maat en plaatsing van openingen is, zoals we al
gezien hebben, bepalend voor het uiterlijk van de gevel,
maar net zo belangrijk voor het karakter van de binnen ruimte. Open geveldelen zijn bijvoorbeeld ramen en deu ren. Ramen en grote delen van deuren worden meestal
gemaakt van glas, een van de weinige transparante materialen, en hout, kunststof of metaal als kozijn. Hun voornaamste functie is het voorzien in licht en uitzicht, vandaar de term "open". Ramen en deuren zijn van oudsher
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Licht, zicht en privacy
Enkele bekende raamtypen zijn uitgezet tegen de hoeveelheid licht en zicht die ze bieden ten opzichte van de
hoeveelheid privacy [fig 48a] . In de regel kan worden gesteld dat de grootte van het raam recht evenredig is met
de hoeveelheid licht en zicht maar omgekeerd evenredig
met de hoeveelheid privacy. De glazen gevel biedt een
maximum aan licht en uitzicht maar de hoeveelheid privacy is ook minimaal. De traditionele gevel biedt echter
veel minder licht en een onderbroken blikveld, maar door
de gesloten delen en hoeken ook een stuk meer privacy.
Het is echter niet alleen de maat van het venster dat hierop invloed heeft, maar ook de vorm en de plaatsing in de
gevel [fig 48 b t/m e, uit Daylight Variations Book, http://
sts.bwk.tue.n//daylight/varbook/index.htm]. Een smal horizontaal raam bijvoorbeeld zal relatief veel licht opbrengen. Het levert een goed panoramisch uitzicht op, wat
weer nadelen heeft voor de mate van privacy [fig 48b]. Er
zijn namelijk geen "hoekjes" om je achter te verschuilen.
Datzelfde raam tegen het plafond heeft een ander effect; er is nu vrijwel geen uitzicht mogelijk maar wel een
hoge mate van privacy [fig 48c]. De li chtopbrengst is wel
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iets lager. Over het algemeen is het zo dat een raam de
grootste lichtopbrengst levert naarmate deze meer vlakken beschijnt. Een raam dat ongeveer in het midden van
de wand is aangebracht en plafond, vloer en zijwanden
beschijnt levert een hogere gemiddelde daglichtfactor
op dan hetzelfde raam hoger tegen het plafond. In feite
is het zo dat de traditionele gevel met zijn hoge ramen,
op kleine onderlinge afstand van elkaar en de muren, een
vrij goed uitgebalanceerde oplossing is voor de lichtopbrengst, het uitzicht en de behoefte aan privacy.

stelling tot de open geveldelen is doorkijk niet mogelijk
en beweging ook niet. Hun functie is volledig gericht op
klimaatscheiding en van oudsher ook draagkracht. Tegenwoordig bestaan de gesloten geveldelen steeds vaker uit
een slank pakket bestaande uit binnenafwerking, isolatie
en buitenafwerking, losgekoppeld van de draagstructuur.
Het buitenoppervlak van de gesloten geveldelen gaat
hierdoor alleen een relatie aan met de omgeving. Aan de
binnenkant is de muur meestal anders afgewerkt dan buiten, aangezien de muur behoort tot de binnenruimte en
deze een kleinere schaal heeft dan de buitenruimte.

Kwaliteit van het raam

Ook van belang is de kwaliteit van het/de raam/ ramen
en de sfeer die wordt gecreëerd. Een wand met meerdere
openingen kan niet worden vervangen door een wand
met een grote opening die dezelfde lichtopbrengst heeft
zonder dat hierbij de beleving heel anders wordt [fig 48d
& 48e). Een raam bestaand uit een enkele plaat glas (zoals
veel moderne ramen) en een raam met verdelingen in het
kozijn (zoals veel traditionele ramen) geven duidelijk een
ander effect, elk met zijn eigen kwaliteiten [fig 49d) . Ook
de kleur van het glas kan een extra dimensie toevoegen
[fig 49a). Als glas wel licht doorlaat maar geen uitzicht
krijgt het raam dubbelzinnige eigenschappen die een
ruimte extra interessant kunnen maken [fig 49b].
Als de glasvlakken erg groot worden verdwijnt het raam
als object en wordt een transparante wand. Hierdoor ontstaat een schil die maximaal contact met de buitenwereld
aangaat [fig 49f). Als de wand uitkomt op een privéruimte
is de relatie juist erg intiem [fig 49e]. De positionering van
het glas in de muur en de dikte van deze is een andere
factor van belang voor de beleving. Hoe verder het glas
naar"buiten" is geplaatst en hoe dikker de muur, hoe meer
bruikbare ruimte er overblijft voor bv. vensterbanken of alkoven. Daarnaast zal een dikke muur het licht verstrooien
waardoor harde contrasten worden vermeden [fig 49c).
Gesloten geveldelen
De gesloten geveld elen vormen de eig enlijke "muur': In
dit oppervl ak word en de ramen uitgesneden. In tegen-
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De manier waarop de gesloten delen worden vervaardigd
en de materialen die hierbij gebruikt worden hebben
grote invloed op de visuele en tactiele eigenschappen
van de gevel op stedelijk niveau. Belangrijke variabelen
zijn hierbij materiaal, oppervlaktebewerking (textuur en
kleur), vorm, maat en schakeling.
Materiaal en oppervlaktebewerking

Bij sommige gebouwen, modern én t raditioneel, wordt
de gevel gestuct waardoor elke verwijzing naar het onderliggende materiaal verwijderd wordt. Het al dan niet
gekleurde en getextureerde oppervlak wordt dan de
eigenlijke gevel. In de meeste gevallen echter zal er gekozen worden voor de eigen expressie van een of ander
materiaal. Traditionele material en zoals baksteen, natuursteen en hout dragen van oud sher een natuurlijkeen/of
ambachtelijke stempel waardoor er een zekere variatie in
vorm, kleur en textuur ontstaat die op zichzelf als een kwaliteit beschouwd kan worden [fig SOa). Daarnaast bestaan
er moderne industriële materialen zoals bijvoorbeeld metalen of kunststoffen waarbij juist perfectie en eenvormigheid gewaardeerd worden. De verfijnde moderne bewerking stechnieken zorg en ook voor gladheid en soms zelfs
glans waardoor een "immaterieel " beeld wordt bereikt dat
zeker al s een kwaliteit kan worden beschouwd [fig SOb].
Er komen echter steeds meer "nieuwe" materialen waa rin
juist kleur, textuur en een variatie daarin een grote rol spelen.
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Vorm en schakeling
Het spreekt voor zich dat de vorm van gevelmaterialen
een grote invloed heeft op het resulterende beeld. Traditionele materialen bestaan meestal uit kleine (draagbare)
rechthoekige eenheden die in elkaar haken of in elkaar
geschoven worden om een vlak te vormen [zie fig SOa] .
Het vlak verkrijgt daardoor een fijne structuur met talloze
kleine variaties en schaduwen waardoor bijna kan worden gesproken van een weefsel. Deze logistieke en constructieve noodzaak is niet meer aanwezig in veel hedendaags verkrijgbare gevelmaterialen omdat het mogelijk is
om grotere elementen te maken. Veel materialen worden
aangeboden als relatief lichte elementen vervaardigd uit
dunne plaat, meestal rechthoekig van vorm en simpel bevestigbaar door middel van bijvoorbeeld schroeven of kit.
Het resulterende oppervlak bestaat uit een rechthoekig
grid, vaak bestaand uit gestandaardiseerde elementen
die strak afgewerkt zijn [fig SOd] . Elementgrootte kan variëren van een keramische tegel tot een verdiepingshoog
element, maar schommelt meestal rond 1m 2
Articulatie, flexibiliteit en ruimtelijkheid
Traditionele steenachtige materialen hebben zeer flexibele plastische eigenschappen op een kleine schaal. Maten van openingen zijn afhankelijk van de maat van (bv.)
baksteen en ook kunnen er bijzondere stenen worden ingevoegd. Uit het steen kunnen natuurlijk allerlei vormen
worden gehouwen en er kunnen inkervingen in worden
gemaakt maar ook de dikte van de muren kan plaatselijk
worden gevarieerd door simpelweg meer materiaal te gebruiken. Deze verdikkingen zijn voelbaar zowel op niveau
van de stad als in het gebouw en hebben de bijzondere
kwaliteit dat ze plaatselijk ruimte scheppen en een verbinding aangaan met de aangrenzende ruimte [fig SOc]. Hout
en andere plaatachtige gevelbedekkingen bezitten deze
verfijnde ruimtelijke mogelijkheden veel minder. Door
de geringe dikte van het gevelpakket is het moeilijk om
het gevelvlak te articuleren zonder dat bijvoorbeeld overbodige ruimte ontstaat. Daarnaast is het zo dat door de
grote maat van moderne gevelsystemen uitzonderingen
en verbijzonderingen vrij moeilijk te realiseren zijn . Het
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grid wordt nu eenmaal vrij star als de elementen in grootte toenemen. Er is tegenwoordig echter dankzij moderne
constructietechnieken en materialen veel meer plastische
vrijheid op een grotere schaal. Het dunne gevelpakket,
onder andere, is hierbij juist een kwaliteit die met steen
praktisch niet te construeren vormen mogelijk maakt, zij
het door de complexe vorm, zij het door de grootte van
de uitkragingen [fig SOe].

Open en gesloten als basis voor nieuwe typen
De hierboven geschetste tweedeling van open en gesloten delen in de gevel staat sinds een eeuw onder druk.
Onderdelen verliezen hun functie of krijgen er meer bij.
De gevel heeft vaak geen dragende functie meer waardoor de hedendaagse schil zich volledig kan richten op de
optimalisatie van de klimaatregulering. Ramen zijn niet
meer per se verantwoordelijk voor ventilatie aangezien
er luchtroosters kunnen worden ingezet. Door de ontwikkeling van de glazen vliesgevel is er vaak zelfs helemaal
geen sprake van gesloten geveldelen. De plaatsing van
geperforeerde metaalplaat als zonwering voor het glas
veroorzaakt een dubbelzinnige gevel die open én gesloten is. Door de reductie van het gevelpakket hebben
raam en muur tegenwoordig diktes die elkaar niet meer
zoveel ontlopen. Waar vroeger de massieve gevel rijkelijk
ruimtelijk werd gearticuleerd is deze representatieve laag
tegenwoordig vaak beperkt tot enkele millimeters materiaaldikte voor de isolatie, wat natuurlijk een grote invloed
heeft op het uiterlijk maar ook op het gebruik.
Kortom, de verschillen vervagen en de traditionele tweedeling verdwijnt. Het onderscheid blijft echter nuttig. Het
is belangrijk om te begrijpen dat de verschijningsvorm
en functie van deze twee onderdelen en hun onderlinge
relatie voor een groot deel de ervaring van de ruimte bepaalt. Het experimenteren hiermee zal leiden tot nieuwe
varianten . Je zou kunnen zeggen dat de glazen vliesgevel
voortkomt uit de vraag : wat zou er gebeuren als er alleen
maar raam was?
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Functie: Intermediair tussen binnen en buiten
De manier waarop een gevel is ontworpen beïnvloedt
dus de ervaring van ruimte zowel op het niveau van de
buitenwereld (meestal: de stad) als op het niveau van
het gebouw. Op het niveau van de stad zal de gevel een
houding aan moeten nemen ten opzichte van de andere
gebouwen en ten opzichte van voorbijgangers. Wordt er
aansluiting gezocht op het bestaande of eerder afzetting
ertegen? Wordt er contact gelegd met de voorbijganger
of stelt de gevel zich afstandelijk op? Dit is natuurlijk afhankelijk van factoren zoals de functie van het gebouw,
de aard van de openbare ruimte (aan brede straat/aan
steeg of juist losstaand) en de sfeer van de wijk. Op het
niveau van het gebouw zal de gevel een stempel drukken op de sfeer en kwaliteit van de binnenruimte. Zoals
reeds gezegd zal de hoeveelheid licht, zicht en privacy
die aanwezig is afhankelijk zijn van de vorm, afmeting en
plaatsing van ramen. Invloeden van buiten evenals eisen
van de plattegrond zullen hierbij bepalend zijn. Is inkijk
vanaf de straat een probleem of juist gewenst? Heeft een
functie veellicht en uitzicht nodig of juist niet? Is het nodig om deze factoren te reguleren, zoals door middel van
privacy en/of zonweringschermen? De wijze waarop dit
wordt gedaan zal op beide niveaus de stempel dragen
van de ontwerper en zijn/haar kijk op het specifieke gebouw, ontwerpen, de samenleving en de wereld.
De schaal van de stad en de schaal van het gebouw stellen in feite dus verschillende eisen aan de gevel. Door zijn
bijzondere positie fungeert de gevel als een intermediair
tussen deze twee niveaus en probeert de vaak tegenstrijdige eisen van beide in één element onder te brengen.
Het zal daardoor niet verbazen dat bij deze strijd het ene
domein soms wint van het andere.
Het imago van de gevel
Ondanks dat de gevel zoals we hebben gezien een zeer
belangrijke rol vervult in zowel het openbare als het private domein wordt de gevel achtervolgd door negatieve
associaties. We spreken, overigens terecht, over"façadearchitectuur" als we een gebouw bedoelen die slechts aan
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de buitenzijde indrukwekkend is en een armoedige en
verbeeldingsloze interne organisatie heeft. De uitwassen
van het eclecticisme zijn hier grotendeels verantwoordelijk voor. Echter voor een niet te onderschatten aantal architecten is "gevel" een vies woord en besteden ze liever
niet al te veel aandacht aan dat "onbelangrijke schilletje':
Ontwerpers die aandacht en zorg besteden aan de vormgeving van de gevel worden zo ''façadearchitecten". Architecten die hun ontwerpen rechtvaardigen met argumenten zoals het is een rationele oplossing, of het is een eerlijk
uitdrukking van de krachten in het gebouw of zelfs het
voldoet aan het concept kunnen makkelijker ontkomen
aan deze stempel. Hier zien we de modernistische dogma's aan het werk die reeds in Deel I zijn besproken. De
gevel is echter zelfs ons taalgebruik binnengeslopen en
we beroepen ons erop als we zeggen dat iets "maar een
façade" is als het niet echt is. Als iemand een "façade" opheeft dan is die persoon niet eerlijk. De gevel is, kortom,
aan een welverdiende herwaardering toe.
Tekortkomingen van de moderne gevel
De meeste gebouwen zijn het privédomein van een familie of instelling en daardoor niet toegankelijk voor de
meeste mensen. Vrijwel iedereen heeft echter met gebouwen en hun gevels te maken in zijn/ haar bebouwde
omgeving. Op de morele verantwoordelijkheid die het
gevolg is van dit gegeven is al eerder gewezen maar die
worden hier nogmaals gewezen. Zonder afbreuk te willen
doen de kwaliteiten van "strakke" moderne gevels moet
worden gezegd dat juist door de gekozen vormgeving
andere kwaliteiten worden uitgesloten. Er is Deel I & 11 al
gewezen op het gebrek aan haptische kwaliteiten en visuele complexiteit en de noodzaak hiervan. De toestand van
de moderne gevel alsook de eenzijdigheid in gevelmaterialen en elementen leverbaar door de industrie maakt
het echter moeilijk om hieraan te ontglippen zonder snel
in traditionele bouwmethoden te vervallen.
De moderne gevel kent echter ook haar tekortkomingen aan de binnenkant van het gebouw. Veel gebouwen
worden afgewerkt met grote vlakken glas; het ideaal van
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transparantie wordt ook op plekken doorgevoerd waar de
functie dit eigenlijk niet kan verdragen. We kennen allemaal de "transparante" gebouwen die eindigen met gordijnen en privacyschermen. Daarnaast is het zo dat omdat
het mogelijk is om veel glas te gebruiken, dit niet betekent
dat het altijd een meerwaarde is. Veel van de rijkdom die
mogelijk is met de vorm, maat en plaatsing van openingen gaat hiermee verloren. Maar het gaat niet alleen om
de fixatie met glas en transparantie, ook het slanke gevelpakket zelf heeft zijn gebreken. De gevel wordt meer en
meer een schil die om het gebouw wordt gedrapeerd. Op
deze manier speelt de gevel een steeds kleinere rol in de
ruimtelijkheid van het gebouw en verliest veel van haar
additieve waarde. De ruimte wordt zo steeds eenvormiger, en dit geldt ook voor de relatie met de buitenwereld.

2: Strategie
Uit Deel 11 is gebleken dat een van de belangrijke aandachtspunten bij het ontwerpen van een gevel die de
visuele kwaliteiten van traditionele gevels evenaart, een
rijke articulatie van het gevelvlak is. Er is ook aangegeven
dat dit niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier hoeft
te gebeuren. Uit de voorgaande paragraven in dit deel is
naar voren gekomen dat dit ook nog eens niet wenselijk
zou zijn aangezien de moderne gevel onder andere omstandigheden verkeert dan de gevel honderd jaar geleden. Maar er is ook gewezen op het feit dat de vormgeving van de gevel bepalend is voor de sfeer en kwaliteit
van de aangrenzende ruimte en dus een hechte relatie
onderhoudt met de functie van de ruimte. De vraag wordt
dus: Hoe kan een moderne gevel op een complexe en rijke wijze worden gearticuleerd, zodanig dat deze ingrepen
ook functioneel en zelfs verrijkend zijn voor de binnenruimte?
Er moet hier onderscheid worden gemaakt tussen de articulatie op hoog en op laag niveau. De behandeling van
de gevel op hoog niveau zal te maken hebben met het
gedrag van het hele gevel pakket, oftewel met de ruimte;
op laag niveau zal het gaan om de dunne representatieve
laag, oftewel het materiaal.

Ruimte: de gevel als ruimtevormend element
De traditionele muur staat bekend om zijn massiviteit en
gebruik van zware steenachtige materialen, eigenschappen die zoals reeds gezegd een rijke articulatie vergemakkelijken met een grote variatie aan schaduwvlakken als
gevolg. Voor de slanke moderne schil ligt dit anders. De
makkelijkste wijze om een vlakke, dunne schil te articuleren zodat er schaduwpartijen ontstaan is door de schil te
vouwen [fig 51 a & 51 b]. Het ligt voor de hand dat hiermee
interessante sculpturale effecten kunnen worden bereikt.
Het directe gevolg van deze vouwen is het ontstaan van
ruimte. Afhankelijk van de vorm en maat van deze ruimte
kan hierin een toegevoegde waarde worden gevonden
voor het interieur van het gebouw. De bekendste referentie hiervoor is natuurlijk de traditionele erker maar het
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spreekt voor zich dat deze ook in een moderne uitvoering
mogelijk is [tig 51 c & 51 d]. Maar er zijn meer manieren om
de gevel in gebruik te nemen [tig 51 e]. Naast het zitten in
de gevel kan ook een extra diepe vensterbank dienen als
extra oppervlak voor opslag of als tafeloppervlak. De gevel kan ook zo worden gemaakt dat er een bed in geschoven kan worden of zelfs meeontworpen wordt als alkoof.
Een andere optie is het opnemen van kasten [tig 52a].
Los van deze ingrepen die een expliciete functie dienen
kan de gevel ook direct ruimtevormend optreden. Door
plaatselijke verlaging van het plafond, verhoging van de
vloer ontstaan allerlei kleine ruimtelijke "zakken" die tot
allerlei vormen van gebruik uitnodigen [tig 52b t/m 52d].
Dit geldt uiteraard ook voor de horizontale doorsnede.
Maar er gebeurt meer. Door de plaatsing van glasvlakken
in/ uit het vlak en zelfs loodrecht erop ontstaan ongewone
raamtypen waarbij de relatie licht/zicht/privacy op allerlei
manieren kan worden verkend. Opening en schil werken
hierbij innig samen om de ruimte vorm te geven en een
specifieke sfeer te verlenen, soms intiem en donker, soms
open en licht.
Op deze manier ontwikkelt de gevel zich van inerte vlakke
schil tot een dynamische huid dat inhaakt op de binnenruimte en deze zelfs vormgeeft. De schil wordt een volwaardig onderdeel van de binnenruimte en doordat de
gevel de bewoner letterlijk omarmt schept dit een ruimte
waarin geleefd kan word en. In sommige gevallen ontwikkelt de gevel zich bijna een tot onderdeel van het meubiliar. In andere gevallen geeft de schil slechts een aanzet
tot wat er zou kunnen gebeuren en prikkelt de verbeelding van de bewoner. Het gedrag van de gevel kan worden doorgetrokken naar buiten, zodat de schil overgaat
in een beschermende luifel of een uitnodigende hal. Op
deze manier geeft de gevel vorm zowel aan het gebouw
als aan de straat.

Materiaal: de gevel als (metalen) weefsel
Is de gevel tegenwoordig veel slanker dan vroeger, dit
geldt nog zwaarder voo r de representatieve laag. Veel gebouwen worden tegenwoordig bekleed met een dunne
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laag metaal, kunststof, plaatmateriaal of glas; de gevel is
een gewaad geworden [tig 53a]. Toepassing van traditionele materialen zoals baksteen doet geforceerd aan omdat er een zwaar, energierijk materiaal wordt ingezet voor
een functie die eigenlijk maar enkele millimeters nodig
heeft. Zoals verteld is het met moderne materialen echter
moeilijk om een niveau van verfijning te bereiken eigen
aan traditionele materialen; het grid domineert het beeld
[tig 53b].
Het is echter een van de uitgangspunten van dit afstudeerproject om nadrukkelijk niet met een van oudsher
traditioneel materiaal zoals baksteen te werken maar
j uist de uitdaging aan te gaan van het werken met een
"modern" materiaal. De keuze is uiteindelijk gevallen op
staalplaat, hoewel dit zeker niet betekent dat deze strategie alleen in een metaal uitgewerkt kan worden . Het gebruik van staalplaat vormt een grote uitdaging aangezien
metalen meestal worden uitgekozen om hun gladde en
glanzende eigenschappen en de mogelijkheid om strakke
details te maken. Het is prikkelend om metalen eens op
een "sensuele" wijze in te zetten en een poging te wagen
om eigenschappen zoals schaal, textuur en patroon van
een traditioneel materiaal zoals baksteen te evenaren [tig
54a].
Echter ook de speci fieke materiaaleigenschappen van
metalen zijn hierbij van belang. Metalen kennen een grote stijfheid en zeker in combinatie met profilering wordt
deze eigenschap benut. De vlakke metaalplaat kan dus
veranderen in een simpele cassette [zie tig 53b], het grof
pulserende oppervlak van profielplaat maar ook in het
kleinschalige getande oppervlak van strekmetaal [tig 53d].
Tegenwoo rdig worden er echter ook metalen oppervlakken gerealiseerd die door hun verfijnde bewerking een
ongekende glans en transparantie mogelijk m aken, zie
figuur 53c en ook figuur 4b.
Het is nochtans niet de bedoeling om de gevel met een
metalen schil te bekleden die enkel als een mooi gewaad
dient, hoewel dit zeker belangrijk is. Net als de gevel op
een macronivea u de relatie tussen binnen en buiten bemiddelt kan ook de schil op microniveau hieraan bijdra-
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gen. Dit betekent dat de schil een mate van openheid in
zich moet hebben zoals een stuk stof, een weefsel, dat ook
heeft [tig 54b] . De term "gewaad " krijgt hierbij op meerdere schaalniveaus een toepassing.
Zoals de gevel op macroniveau is geplooid en gevouwen
om het gewenste resultaat te bereiken, zo ook wordt de
stalen plaat behandeld. Er worden vouwen en sneden in
aangebracht zodat de plaat een ruimtelijk object wordt
[tig 54c]. Hierbij wordt niet de plaat als maateenheid voor
het patroon van de gevel genomen zoals in het geval van
cassettes (zie tig 53b) maar het patroon die op deze wijze
wordt gevormd in de plaat. Op deze manier wordt een
transformatie bereikt van het baksteen patroon tot een eigenzinnig metalen "weefsel " dat ook nog eens bijzondere
lichtdoorlatende eigenschappen heeft [tig 53d].

Voluptueus Façade Architecture
Deze twee strategieën samen vormen de uitdrukking van
de nagestreefde "wellustige gevelarchitectuur'; ofwel Voluptueus Façade Architechture, de titel van dit afstuderen .
Het Engelse woord "voluptueus" draagt meerdere betekenissen in zich, van sensueel en vrouwelijk tot aan de notie
van rondingen en volume, en is daarmee rijker dan het
Nederlandse woord . De strategie voor de gevel als ruimtevormend element is, vanzelfsprekend, een uitdrukking
van de betekenis "volume". We hebben hier niet te maken
met een "platte" gevel: het gevelvlak is een driedimensionaal element geworden. Wat de sensualiteit, vrouwelijkheid en rondingen betreft, deze vinden hun expressie in
de strategie voor de gevel als metalen weefsel. Door de
tactiele schaal van de plaat en het spel van licht en donker dat ontstaat, is het weefsel "sensueel" in de zintuiglijke
zin van het woord. Zoals in Deel IV: Ontwerp te zien zal
zijn, kan de sensualiteit in de andere zin tot uitdrukking
komen door de harde vouwen in de plaat te vervangen
door zachte krommingen, wat een resultaat oplevert met
een onverholen vrouwelijke uitstraling.
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1: Randvoorwaarden
Door middel van de strategie die in het vorige deel is gepresenteerd kan men overgaan tot het ontwerpen van
een gevel die over vergelijkbare kwaliteiten beschikt als
een traditionele gevel. Een ontwerp komt echter pas werkelijk tot stand dankzij specifieke factoren zoals o.a. de stedenbouwkundige situatie, het programma van eisen en
de eigenschappen van de kavel. Deze worden hieronder
behandeld waarna het ontwerp besproken zal worden.

Keuze locatie en programma
Voor de locatie is een kavel gekozen in de binnenstad van
's-Hertogenbosch [tig 55 a t/m g]. De kavel is momenteel
bebouwd maar ten behoeve van het afstudeerproject
wordt deze als leeg beschouwd.
Er is gekozen voor een locatie in een oude stad omdat dit
de aangewezen plek is om tot een goede vergelijking te komen tussen historische architectuur en de moderne architectuur die ik beoog te bereiken. Het ontwerp kan aansluitingspunten vinden bij zijn buren en steeds aan ze getoetst
worden . Aangezien dit projectdraait om stedelijke gevelarchitectuur is de keuze voor de stad meteen ook verklaard.
De specifieke kavel is uitgekozen om haar voor dit project
zeer gunstige eigenschappen. Het is een smalle, lange
kavel op de hoek van de Vughterstraat met de Sint Jorisstraat. Hierdoor ontstaat een relatief groot geveloppervlak ten opzichte van het grondoppervlak, waardoor de
nadruk van het ontwerp zich vanzelf richt op de relatie
met de stad . Een al te complexe binnenruimte wordt hiermee vermeden waardoor de aandacht volop bij de gevel
komt te liggen.
Het programma is in grote lijnen overgenomen van het
bestaande gebouw. Het betreft een woongebouw met
een winkel op de beganegrond. Ook door dit betrekkelijk
eenvoudige programma kan de nadruk sterker bij de gevel komen te liggen .
Zoals gezien in Deel 111 is de gevel volgens de gekozen
strategie niet meer enkel een dunne schil maar een ruim-
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tescheppend element. Dit element zal een hoofdrol krij gen in het ruimtelijk ontwerp.

Analyse van de kavel
Vorm en maat
De kavel bevindt zich zoals gezegd op de hoek van een
bouwblok [tig 56b]. De voorgevel van de kavel, dat wil zeggen de gevel aan de drukke winkelstraat (Vughterstraat),
is naar verhouding zeer smal: 3,3m tegenover ruim 30m in
de lengte. De kavel is naar achteren toe veel dieper (7,2m )
waardoor het grondvlak de vorm van een trapezium heeft.
Het bruto oppervlak bedraagt ongeveer 160m 2.
Het aangrenzende gebouw aan de Vugterstraat is ruim
11 m hoog (exclusief dak) over de hele diepte. De laatste
1Om is die kavel echter vrij vanaf 3m hoogte, waardoor
een uitzicht mogelijk is op de binnengebieden van het
bouwblok [tig 56a & 56d]. De buurgevel in de Sint Jorisstraat is slechts 7m hoog; ongeveer 1Om tot aan de nok.

Oriëntatie
De langste gevel van de kavel, dus aan de Sint Jori sstraat,
is gericht op het noordoosten [tig 56c] . Dit betekent dat er
slechts in de ochtend zonlicht op valt, en dan nog wel onder een lage hoek. De kortste gevel, gericht op het noordwesten, ontvangt zon in de late middag en dan vooral in
de lange zomermaanden of in de vorm van strijklicht. Het
gedeelte van de kavel dat naar het binnengebied gericht
is ontvangt de zon vanuit het zuidoosten tot zuidwesten
en is dus het meest geschikt voor een eventuele zonnige
buitenruimte.

Organisatie
Aangezien de kavel nogal smal is en over het grootste gedeelte van de lengte licht ontvangt van slechts een kant,
is er weinig andere keuze dan de ruimtes op de gevel aan
de Sint Jorisstraat te oriënteren met een circulatieruimte
aan de achterkant [tig 56b). Andere vormen van ontsluiting leiden tot een groot ruimte verlies.
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Daarnaast is het ook zo dat een dergelijke langwerpige
ruimte voor een woning erg aantrekkelijk kan zijn. Aangezien de meeste woningen in de binnenstad gestapeld zijn
ontstaat zo een voor deze locatie ongebruikelijke woonruimte.
Door de verblijfsruimtes aan de gevel te plaatsen wordt
de gevel de ruggengraat van de ruimtelijke organisatie.
Dit komt door de geringe diepte van de kavel; hierdoor zal
het karakter van de ruimte grotendeels bepaald worden
door het gedrag van de gevel [tig 57a]. Aangezien de gevel volgens de gekozen strategie een ruimtelijk element is,
zal er sprake zijn van een vergroeiing van ruimte en schil.

Analyse van de naburige gevels
De gebouwen rondom de kavel zijn over het algemeen
een aantal eeuwen oud en traditioneel in vormgeving en
materiaal.
Hoogte en breedte
De breedte van de gevels varieert, zie figuur 58a.De gemiddelde breedte ligt tussen de 4,5-?m. Deze breedte
staat in direct verband met de hoge rechthoekige ramen
(± 1,2m breed) die zo kenmerkend zijn voor oude binnensteden. De meeste panden hebben 2-3 ramen op een
rij [tig 57b]. Uitzondering hierop zijn het grote hoekgebouw en aangrenzende pand aan de overkant [tig 57c].
De kavels op deze plek zijn net zoals de projectkavel eerder breed dan smal waardoor deze gebouwen 4-5 ramen
bezitten en dus veel breder zijn. Het "standaard" element
voor alle gevels blijft echter het hoge raam.
De gebouwen verschillen onderling nogal in hoogte, zie
figuur 58b. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de
locatie: gevels aan de Vughterstraat neigen ernaar hoger
te zijn dan de gevels in de veel rustigere Sint Jorisstraat In
de Sint Jorisstraat is ook goed te zien hoe de gebouwen
naar de Vughterstraat toe hoger worden, waardoor er een
soort vertrapping ontstaat [tig 58c]. Sommige panden zijn
echter gewoon hoger of lager dan hun buren zonder dat
hier een duidelijke reden voor is.
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Oriëntatie
De meeste gevels zijn naar één straat georiënteerd en bezitten een diepe kavel gekoppeld aan een relatief smalle
gevel, wat o.a. het gevolg is van de noodzaak om zo veel
mogelijk gebouwen aan de straat te plaatsen. Het grote
hoekgebouw aan de overkant van de projectlocatie heeft
weliswaar ook een diepe kavel maar is door zijn positie
georiënteerd op twee straten. Er ontstaan hierdoor nu
twee voorgevels en dit geeft problemen. Vanuit het interieur van het gebouw gezien is er geen behoefte aan extra
ramen (inkijk), maar vanuit de stad gezien zijn blinde muren niet welkom (controle). De manier waarop hiermee
wordt omgegaan hangt af van de lokatie, de breedte van
de straten en de functies in het gebouw. In figuur 59a is
een hoekgebouw te zien aan twee brede druk bezochte
straten. Hierbij telt het gebaar naar de stad zwaarder en
zijn over de hele hoogte rondom ramen aangebracht.
De hoek is tevens benadrukt door middel van een toren.
De twee hoekgebouwen aan de overkant van de straat
handelen dit anders af [tig 59b & 59c]. Met aan een zijde
een smalle straat is er duidelijk sprake van een voorgevel
en een zijgevel. Het ene gebouw heeft wel ramen die de
hoek omgaan, het andere niet maar de afschuining van
de hoek en de manier waarop de winkelpui de hoek omgaat, geeft wel aan dat er op beganegrondniveau aan de
behoeften van de stad wordt tegemoet gekomen.
Het gebouw aan de Vughterstraat en Sint Jorisstraat doet
iets vergelijkbaars [tig 59d]. De benedenverdieping met
winkel bekleedt de voorgevel, hoek en een stukje zijgevel,
daarna beginnen de"gewone"ramen. De bovenverdiepingen zijn echter duidelijk gericht naar de Vughterstraat. Pas
enkele meters na de hoek begint opnieuw een stuk"voorgevel"zij het wel soberder.
Compositie van de gevel
De compositie van de gevels is in bijna alle gevallen terug
te leiden tot een archetype. Het gebouw bestaat uit een
blok met een van de straat af hellend dak waarop in veel
gevallen een of meer dakkapellen zijn geplaatst. Hierbij
verschaft de dakkapel een ruimtelijke verbinding tussen
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de twee grotere volumes. Het blok is verder te lezen als
een stapeling van drie lagen: de basis met ingang, de bovenverdieping met een of meerdere lagen ramen (afhankelijk van de hoogte van het gebouw) en de beëindiging
met een kroonlijst [tig 60a). De gevel kan gelezen worden
als een vlak met gaten erin of juist als een verzameling
gelijkvormige ramen [tig 60b en tig 60c]. De gevels neigen
ernaar breder te zijn dan hoog en dit geldt ook voor de
ramen, maar er zijn uitzonderingen.

Materiaal en afwerking
Hoewel allen van baksteen gemaakt zijn sommige gebouwen gestuct en/of geschilderd. Door de verschillende
leeftijd zijn ook de zichtbare bakstenen verschillend in
kleur. De kleuren variëren van wit en crème tot groen en
grijs en enkele tinten bruin. Dit geeft de omgeving een
bont a~nb!!k.
De afwerking van de gevels is kenmerkend voor traditionele steenachtige gebouwen. Door de dikte van de stenen muren liggen de ramen verdiept; de onderdorpels
steken vaak echter een aantal cm naar buiten. De kozijnen bestaan uit twee delen die verspringen en zijn verder verfijnd door een raster van kleine glasvlakken. In de
kroonlijsten zijn kleine vertrappingen aanwezig waardoor
er een geleidelijke overgang ontstaat tussen gevelvlak en
goot. De sierlijsten bij de ramen steken geleidelijk uit het
gevelvlak waardoor het glasvlak nog dieper lijkt te liggen.
Zowel kroon- als sierlijsten zijn voorzien van inkervingen
en som s ook ornamenten. Al deze ingrepen zorgen voor
het ontstaan van schaduwvlakken van verschillende afmeting waardoor het oog als het ware wordt geleid over
de het geheel tussen met verschillend e punten van intensiteit [tig 60d).
Het niveau van afwerking is duidelijk afhankelijk van de
locatie: aan de prominente Vughterstraat zijn de kroonlijsten rijker versierd en de ramen voorzien van sierlijsten,
vaak bekroond met een ornament [tig 59e]. De gevels aan
de rustige Sint Jori sstraat zijn veel soberder, zonder sierlij sten en met een veel bescheidener kroonlijst [tig 59f].
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2: Het ontwerp
Het ontwerp van de gevel is zowel het resultaat van de
strategie voor de gevel ontwikkeld in Deel 111 als van de
bestudering van de specifieke eigenschappen en eisen
van de locatie en het progamma die aan het begin van dit
hoofdstuk zijn behandeld.
Zoals gezegd vervult de gevel een bijzondere functie van
intermediair tussen de twee in aard én maat verschillende
niveaus van de stad en het gebouw. Ingrepen genomen
op het niveau van de stad ook een positieve invloed uitoefenen op het niveau van het gebouw. Het (gevellontwerp
zal daarom op het niveau van drie elementen behandeld
worden: de stad, het gebouw, en de eigenlijke schil ofwel
het detail. Deze splitsing is vooral gekozen ten behoeve
van een overzichtelijke bespreking van de bekende onderdelen "stedenbou~·< "gebouw" en deta!!': aangezien
door de gevel als centraal onderdeel van het project te
nemen er juist helemaal geen sprake is van een duidelijke
afbakening. Zoa ls hierna zal blijken kunnen bijvoorbeeld
ingrepen die op het niveau van de stad zijn genomen alsnog een uitdrukking vinden op het niveau van het detail.
De drie verschillende niveaus worden hierna behandeld.
Voor de tekeningen wordt verwezen naar de bijlage in
Deel V.

Niveau 1: De stad
Een van de belangrijkste uitgangspunten bij het ontwerpen van deze gevel was om aansluiting te vinden bij de
bestaande bebouwing zonder over te ga an op imitatie
van de bestaande vormen. De bestaande bebouwing
bestaat echter niet alleen uit individuele gebouwen met
kenmerkende gevels maar ook uit de resulterende schakeling van gebouwen die min of meer aan dezelfde regels
voldoen en op die manier, binnen bepaalde grenzen, voor
een verscheidenheid zorgen die als een kwaliteit kan worden beschouwd. De verschillende hoogtes en breedtes
van de panden zorgen bijvoorbeeld voor variati e en een
ritmiek die, hoewel niet "puur'; toch een herkenbare en
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kwalitatieve eigenschap van de historische straatwand is.
De voortdurende terugkeer van hoge rechthoekig ramen,
hellende pannendaken en dakkapellen als herkenbare
elementen zorgt echter voor een zekere eenheid.
Zowel de kenmerkende kwaliteiten van de individuele gevels als van de straat als geheel zijn als basis genomen en
geïnterpreteerd voor het ontwerp. Een nieuw gebouw is
echter niet hetzelfde als een verzameling gebouwen die
op verschillende tijdstippen zijn gebouwd door verschillende mensen met verschillende middelen en wensen. In
de vormgeving van het blok is daarom zowel gezocht naar
variatie als naar een expliciete individuele uitstraling.
Opbouw van de gevel
De opbouw van de gevel kan het beste worden beschreven aan de hand van enkele thema's, bekend uit Deel II.
Articulatie
De eerste stap van de articulatie vindt plaats op de schaal
van het hele blok. De totale breedte van de langste gevel
is zo groot dat er eerder van een lengte gesproken kan
worden. De totale lengte is onderverdeeld in beuken van
verschillende breedte (3,6m en 4,8m). De twee breedtes
wisselen elkaar zes keer af tot bijna bij de voorkant bij
de Vughterstraat. Daar wordt eenmalig een smalle beuk
wordt ingevoegd (2.4m) om daarna over te gaan op een
"restgebied" dat de hoek omgaat [tig 61 a]. De beuken
zijn ook nog eens geaccentueerd door middel van een
gedeeltelijke uitkraging, 0,6m diep. De smalle beuken
kragen uit, de brede niet [tig 61 b]. Naar de voorkant toe
wordt het gedeelte dat uitkraagt groter en onafhankelijk
van de beuken. Hoewel het gebouw over de hele lengte
vier verdiepingen hoog is, ligt een deel van de laatste verdieping naar 3m achteren verschoven waardoor op straatniveau een geleidelijke stijging wordt waargenomen naar
de voorkant toe [tig 61c] . De vertrapping is echter niet
consequent met de beuken en neemt soms een, soms
twee in beslag. Daarnaast is de grootte van de ophoging
de ene keer klein en de andere keer groot.
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De tweede stap van de articulatie heeft te maken met de
plaatsing van ramen . Net zoals bij traditionele gebouwen
zijn de ramen rechthoeken die uit een ondergrond gesneden zijn [tig 62a & 62b]. Sommige ramen zijn voorzien van
schuifpuien, waarvan de gesloten toestand te zien is [tig
62c]. Deze schuifpuien vormen een "tweede thema" in de
compositie van de ramen. Daarnaast hebben ze een functionele betekenis als privacyschermen, waar verderop in
de tekst dieper op wordt ingegaan. De ramen zijn anders
behandeld afhankelijk van de functie. Op straatniveau is
voor de winkels veel inkijk gewenst (lange puien); in de
woningen is eerder een relatie tussen uitzicht, inkijk en
lichtinval van belang (zie Niveau 2: Het gebouw). Daarnaast spelen de ramen op de begane grond een belangrijke rol in het samenbinden van de gevel.
De ramen zijn echter niet alleen gaten uit het vlak gesneden, maar vormen ook verbindingen tussen de verschillende delen van de compositie [tig 63a].
Contrast
Door de vele uitkragingen, uitstekende en insnijdende
volumes ontstaat een driedimensionale vorm in plaats
van een vlakke straatwand. Dit geeft natuurlijk de ruimte
voor een interessant spel in licht en donker en de vorming
van krachtige slagschaduwen. Zie hiervoor de figuren 65
t / m 67. Dit spel zet zich voort op een lager niveau, dat van
de detaillering van de ramen en de huid, zie hiervoor Niveau 3: Het detail. Op deze manier verkrijgt de gevel een
gevarieerd aanbod in schaduwen, klein en groot, die de
visuele rijkdom van de gevel ten goede komen.
Proportie en hiërarchie
Voor de proporties van de gevel is goed gekeken naar
de omliggende gebouwen. Om binnen de schaal van de
stad te kunnen blijven is de totale lengte opgebroken in
kleinere delen en is binnen deze delen een kleine variatie
aangebracht. Daarnaast is het zo dat het gebouw wat zijn
hoogte betreft rekening houdt met zijn buren, maar niet
in zulke mate dat zijn eigen individualiteit eronder lijdt.
Er is daardoor bewust geen bestaande hoogtelijn aange-

DEEL IV: ONTWERP

DEEL IV: ONTWERP

VOLUPTUOUS FAÇADE ARCHITECTURE

VOLUPTUOUS FAÇADE ARCHITECTURE

DEEL IV: ONTWERP

houden. Dit past ook niet in de sfeer van de straat: hoogteverschillen van enkele meters zijn heel gewoon. Door
het naar achteren verschuiven van de rooilijn op de vierde
verdieping is echter wel degelijk rekening gehouden met
het aangrenzende pand in de Sint Jorisstraat
Echter ook de maat van de typische ramen is verwerkt in
het onderliggende grid van de gevel [fig 63b). Zowel 3,6m
als 4,8m zijn vermenigvuldigingen van 1,2m en sommige
ramen zijn dan ook 1,2m breed. De ramen zijn echter niet
alleen letterlijk overgenomen maar ook gekanteld waardoor brede ramen van 1,2m hoog ontstaan. Daarnaast zijn
er veel ramen die samenvoegingen zijn van twee of drie
"basis" ramen. Hierdoor ontstaat een grote verscheidenheid aan soorten ramen die toch verwant zijn aan elkaar.
Hoewel de omliggende gevels een klassieke hiërarchie
vertonen van basis, midden en kroonlijst, is er bewust voor
gekozen om deze eigenschap niet over te nemen. Er kan
echter wel worden gesproken van een basis en een deel
daarboven. Dit komt vooral door de langwerpige ramen
op straatniveau. Verder is de hiërarchi sche organisatie van
de elementen vooral in de lengte uitgewerkt. Door naar
de voorkant van het blok een grote uitkraging te maken
die ook nog de hoek omgaat ontstaat een groot blok die
de eigenlijke "kop" van het gebouw vormt. Omdat deze
duidelijk in maat en vorm verschilt van de uitkragingen
bij de beuken ontstaat er een sterke hiërarchische relatie
waardoor kan worden gesproken van lijf en kop [fig 63c].
Het in de "kop" penetrerende raamvolume vormt een derde belangrijk element in de compositie. Dit heeft zowel
met maat als met de zo ontstane ruimtelijke spanning te
maken.

ging naar de Vughterstraat. Deze beweging wordt geaccentueerd door de geleidelijke groei van het gebouw in
de hoogte alsook de stapsgewijze verlaging van de uitkragende beuken [fig 64a). Op de hoek van het gebouw
wordt deze beweging nog eens omhooggestuwd door
de steeds een stap verder uitkragende voorkant van het
gebouw.
Beweging wordt echter ook veroorzaakt door de plaatsing
en de vorm van de ramen . Horizontale ramen vertonen op
zichzelf geen voorkeur voor links of rechts maar door de
algemene opbouw van het blok verkrijgen de aanwezige
horizontale ramen dat wel. Vanaf de Sint Jorisstraat gezien
trekken de grote ramen op straatniveau en de kleinere ramen op de verdiepingen de aandacht naar de Vughterstraat toe [fig 64b] . Vanaf de Vughterstraat gezien wordt
de aandacht echter de hoek om geleid. In eerste instantie
door het grote raam op de begane grond die eindigt in
een "verdikking'; maar ook door het hoge verticale raam
op de kopgevel en het hoekraam op de hoogste verdieping [fig 64c]. De beweging w ordt afgemaakt door de
kolom ramen boven de ingang die stijgt en overgaat in
de dalende kolom ramen. Het laatste raam in die kolom,
de grootste, is het eigenlijke eindpunt van de beweging
maar vooral ook de plaats in de gehele compositie die het
meest de aandacht trekt (het "oog").
Impressies
Het effect van deze ingrepen kan het best worden gepresenteerd in de vorm waarop het ook werkelijk zal worden
ervaren : wandelend op straatniveau [fig 65 & 66]. Verder
zij n er nog enkele algemene impressies gegeven [fig 67]
en impressies van de nachtsituatie [fig 68].

Beweging en ritme
Door de afwisseling in de breedte van de beuken ontstaat
er een ritme 3:4:3:4: ... dat sterk begint maar langzaam
oplost naar de kop toe. Daar is te zien hoe de derde uitstekende beuk opgaat in de "kop" die eveneens uitkraagt.
De laatste "beuk" is maar 2/3 breed en bestaat geheel uit
ramen waarvan de onderste nog nét uit het blok van de
kop steekt. Het resultaat hiervan is een algemene bewe-

DEEL IV: ONTWERP

VOLUPTUOUS FAÇADE ARCHITECTURE

129

Niveau 2: Het gebouw
De ingrepen aan de buitenkant van het gebouw hebben
vanzelfsprekend grote invloed op de ruimtelijkheid van
het gebouw, zie figuur 69. De kwaliteiten van deze worden hieronder besproken.

Ruimtelijke organisatie
De plattegrond is georganiseerd om een redelijk centraal
gelegen trappenhuis [tig 70]. Op de begane grond is ruimte voor een grote winkel of twee kleinere. De verdiepingen
zijn stuk voor stuk woningen in de lengte van de kavel met
een bruto oppervlak van 150m 2• De laatste verdieping, de
penthouse, is kleiner (115m 2) . Deze oppervlakken zijn inclusief buitenruimte (loggia of terras) [tig 71].
Er is, zoals eerder verteld, gekozen voor lange gelijkvloerse woningen. Niet alleen zijn woningen van deze vorm
bijzonder op deze locatie, maar ook door de vorm van de
kavel (lang en smal) ontstaat de kans om een bijzondere
manier van wonen mogelijk te maken: wonen aan de gevel. Alle ruimtes, zelfs een toilet, kunnen nu in principe aan
de gevel plaatsnemen en genieten van enig contact met
buiten. De gevel staat dus niet alleen centraal in dit project maar is dus ook de ruggengraat van de plattegrond.
De ruimte wordt aan de, deels blinde, achterzijde ontsloten door een lange gang die tevens toegang verschaft tot
het trappenhuis [fig 72a]. Op deze gang kan men de volle
lengte van de woning in al zijn kracht ervaren. De incidentele loggia doet hier niets aan af, aangezien men dwars
door de loggia heen kan kijken en de achterwand van de
woning kan zien.
De verdeling van de gevel in beuken is terug te lezen in
de plattegrond. De eerste zes beuken hebben om en om
dezelfd e maat (3,6m en 4,8m); de laatste (bij de kop) heeft
een restmaat [tig 72b]. De smalle beuken kragen 0,6m
uit. Hoewel de beuken zijn uitgelegd aan de hand van de
stedenbouwkundige situatie is er ook een relatie met de
organisatie van de plattegrond. In plaats van een lange
ononderbroken ruimte is er sprake van plaatselijke uitkragingen en andere bijzonderheden waardoor de lengte
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wordt "opgebroken" en er kleine ruimtelijke eenheden
ontstaan. De beuken en de uitkragingen zorgen dus voor
ruimtelijke diversiteit aangezien sommige ruimtes breder
of dieper zijn dan anderen. Daarnaast is het zo dat de maten 3,6m en 4,8m ook zijn afgestemd op bruikbare maten
voor wonen [tig 73]. De kleinste maat is groot genoeg voor
een ruimte geschikt voor bijvoorbeeld eetkamer, slaapkamer of woonkamer. De grootste maat geeft meer ruimte,
maar is tevens geschikt om opgedeeld te worden in twee
kleinere eenheden van 2,4m. Hierbij kan men denken aan
een natte cel of logeerkamer. De beuken zijn gemarkeerd
door de kolomstructuur en enkele wanden, maar in principe is de ruimte open en vrij in te delen naar de wens van
de bewoner, die reageert op de ruimtes geschapen door
de gevel. Behalve het trappenhuis en de buitenruimten
zijn daarom geen andere specifieke ruimte getekend.
De vorm van de plattegrond is echter ook een direct gevolg van het concept van de gevel. De uitstekende beuken zijn net groot genoeg voor nuttige ruimte waardoor
de gevel geen vlakke schil meer is maar een ruimtevormend element, in sommige gevallen een meubel bijna.
De plaatsing en de vorm van de openingen neemt dit gegeven nog een stap verder (zie: Ramen en /ichtinvan. Op
deze manier kan de vorm van de plattegrond worden uitgelegd aan de hand van de stedenbouwkundige situatie,
de behoeften van het wonen en de algemene strategie
voor de gevel.

Ramen en lichtinval
Er is nog een onderscheid aangebracht in de beuken.
De smalle beuken beschikken over meer ramen dan de
brede, waardoor er "donkere" en "lichte" beuken ontstaan
[tig 72c] . Daarnaast is het zo dat de smalle beuken door
hun uitkraging over hoekramen besc hikken, waardoor de
openheid van de ruimte wordt benadrukt en een groter
zichtveld mogelijk is [fig 74]. De ramen in de brede (donkere) beuken zijn kleiner of liggen hoger dan uitkijk mogelijk is of zij n er niet. De brede beuken beschikken echter
wel over "muurramen" [tig 75]. Dit zijn glasvlakken geplaatst achter de gevelbekleding, en omdat deze op be-
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scheiden wijze licht en uitzicht toelaat zullen deze ruimtes
nooit helemaal donker zijn maar behouden hun besloten
karakter (zie Niveau 3: Het detaïn.
De ramen in de smalle beuken zijn op sommige plaatsen
voorzien van ophaalbare privacyschermen [fig 76]. Deze
schermen bezitten een hoge graad van lichttoetreding
tegenover weinig inkijk, waardoor de "lichtheid" van de
smalle beuken wordt behouden maar er tevens gewaakt
wordt voor de behoefte aan privacy, in de binnenstad een
schaars goed .

Woningindeling
De individuele verscheidenheid van de ramen is echter
veel groter dan de categorisatie licht/donker toelaat. Vrijwel geen enkel raam is hetzelfde. Er is getracht om de binnenruimte een zodanige rijkdom aan verschillende sferen
te verschaffen dat er per verdieping verschillende inrichtingen en dus ook verschillen in leefstijl mogelijk zijn, zie
figuur 77. Hierin is goed te zien dat er sprake is van een
"reactieve" ruimte, een ruimte die op deze manier waarschijnlijk geen comfortabele leefomgeving maakt. De
bewoner zal moeten reageren, materiaal moeten toevoegen, veel of weinig, om de ruimte bewoonbaar te maken.
Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn, de gevel zal met zijn capriolen wel eens in de in de weg zitten van een logische
plattegrond, maar andere keren zullen deze bijzondere
ingrepen juist een ongewone verrijking vormen aan het
wonen. Er zullen ongewone gebruiksvormen ontstaan:
een aanrecht badend in het licht, een bed geschoven in
een nis, een kast genesteld in de gevel, een eettafel aan
een erker, ongewone zichtlijnen binnen de woning, allerlei kwaliteiten die anders niet mogelijk zouden zijn geweest [fig 78].

Constructie
Zoals gezegd is de plattegrond in principe een vrij in te
delen ruimte. De constructie bestaat daarom uit stalen
kolommen, betonnen vloeren en enkele kalkzandstenen
wanden. Het constructiestramien volgt de logica van de
beuken. Kolommen bevinden zich in de breedte van de
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woning om de 3,6m en 4,8m. In de diepte zijn in de diepste drie beuken nog twee kolommen toegevoegd [zie fig
70]. Dit is niet vanwege de overspanning van de vloeren
(de grootste overspanning is maar 7m) maar vanwege de
terugspringende plattegrond van de bovenste verdieping
(zie doorsnede, fig 69].
De kolommen bij de gevel en los in de ruimte zijn rechthoekig van vorm om zo eventueel "inpakken" door een
wand mogelijk te maken. Wanneer niet in een wand verwerkt staan de kolommen lSOmm los van de gevel en
benadrukken hun onafhankelijkheid van de gevel. De kolommen bij de achterwand staan ook los van de muur en
hebben een ronde doorsnede waardoor de aansluiting op
de schuine muur harmonieuzer is. De kolommen in perspectief versterken de ervaring van lengte in de woning.
Naast een kolomstructuur zijn er enkele dragende/stabiliteitswanden aanwezig [zie fig 72b]. De woningscheidende wand aan het eind vergroot de stabiliteit maar
zorgt tevens voor een kolomvrije wand op een plek waar
kolommen vervelend uitkomen .
De kolommen zijn gemaakt van stalen koker- en buisprofielen die zijn gevuld met beton voor brandwering. Op de
kolommen zijn breedplaatvloeren gelegd met ingestorte
IPE liggers [zie verticaal detail Deel V] . Het feit dat zowel
liggers als kolommen van staal zijn vergemakkelijkt de
aansluiting aanzienlijk. Het meestorten van de liggers
verkleint de constructiehoogte en zorgt voor een heldere
constructie van platen en steunpunten. Daarnaast bevordert het een vloeiende ruimtelijke overgang tussen binnen en buiten ter plaatse van de ramen.

Installaties
De installatietechniek is een onderwerp dat niet tot de
prioriteiten van dit ontwerp behoorde en door de complexiteit van de opgave is de nadruk van het ontwerp komen te liggen op de relatie tussen stad en binnenruimte,
de ruimtelijkheid van de gevel, de creatie van diversiteit
in het karakter van ruimte en de detaillering van de gevel.
Hoewel er in de tekeningen niets van is uitgewerkt is hier
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in een beginstadium wel degelijk over installaties nagedacht. Deze overpeinzingen worden hier kort behandeld.
Omdat de plattegrond vrij in te delen is zijn geen specifieke ruimtes aangewezen voor keuken of natte cellen. Er
wordt echter wel vanuit gegaan dat deze waarschijnlijk
in de brede beuken zullen worden ondergebracht, aangezien dit relatief donkere ruimtes zijn met een hogere
privacy, wat zeker bij natte cellen wenselijk kan zijn. Er
zouden dan in het beton enkele aansluitpunten voor water en riolering kunnen worden aangebracht waarvan er
afhankelijk van de indeling van de ruimtes enkele in werking zouden worden genomen. Deze punten zouden vervolgens door de dikke betonnen vloer naar de achterkant
van de kavel worden geleid om in de muur verwerkt te
worden.
Er is al eerder gesproken over de gevel als een meubel, en
het was in eerste instantie de bedoeling om dit concept uit
te breiden naar de klimaatregeling van het gebouw. Radiatoren zijn meestal ontsierende objecten die achteraf tegen de gevel geplakt worden. Het zou inderdaad jammer
zijn als dat in dit geval ook zou gebeuren, zeker omdat de
gevel zoveel karakter heeft. Er is daarom over nagedacht
of een Lage Temperatuur Verwarmingssysteem oplossing zou kunnen zijn. Aangezien LTV een groot oppervlak
combineert met een lage oppervlaktetemperatuur zou dit
prima verwerkt kunnen worden in de gesloten delen van
de gevel. De gevel zou dan het ultieme "warme meubel"
worden. De isolatie van de gevel zou dan wel geoptimaliseerd moeten worden en ook het binnenoppervlak zou
een passende (geleidende) afwerking moeten krijgen.
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Niveau 3: Het detail
Zoals reeds aangestipt in Deelllleidt het"strippen"van de
ornamenten van een traditioneel gebouw tot een verlies
in bepaalde visuele kwaliteiten. Het is daarom erg belangrijk om ook op het niveau van de materialisatie aandacht
te hebben voor de criteria articulatie, contrast, beweging,
ritme, proportie en hiërarchie om zodoende een niveau
van afwerking te bereiken dat in zijn verfijning vergelijkbaar is met de baksteen verbanden en ornamenten aanwezig in traditionele gebouwen.
De subtiele gelaagdheid van de traditionele gevel is hier
niet letterlijk overgenomen. Zoals eerder verteld krijgt een
traditionele gevel zijn specifieke uiterlijk door ramen die
enkele cm verdiept zijn of dakranden die ongeveer 30cm
uitsteken. Door de gevel als drager van ruimte in te zetten
worden de ingrepen veel grover en is het effect ook intenser (bv. grotere schaduwen). Dit betekent dat het hele systeem van gelaagdheid zich moet aanpassen. Als de compositie op een niveau al spannend en dynamisch is, hoeft
dit niet ook op een lager niveau. In dit geval is het aantal
lagen gereduceerd maar de complexiteit en dichtheid van
informatie per laag is verhoogd . Dit betekent dat de huid
op zich een hoog decoratief gehalte heeft gekregen en
er geen incidentele ornamenten worden toegepast. Het
is de bedoeling dat hierdoor het algemene effect van gelaagdheid en complexiteit die daaruit voortvloeit min of
meer behouden blijft.
In Deel 111 is ook al aangegeven dat er geen gebruik zou
worden gemaakt van typische traditionele materialen
zoals baksteen, natuursteen of hout. Er zou met een "modern" materiaal zoa ls staal gewerkt worden. Maar het
was ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de materialisatie ook kwaliteit zou kunnen bieden aan het interieur
van het gebouw. De onderliggende gedachte van het
gehele ontwerp is immers dat gevel een intermediair is.
Hiervoor is de strategie van de gevel als een (metalen)
weefsel ontwikkeld. Het weefsel neemt door zijn verfijning en patroonvorming de rol van het baksteen over en
maakt tevens contact tussen binnen en buiten mogelijk.
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Voor de gevel zijn twee verschillende metalen weefsels
ontwikkeld. Ze zien er verschillend uit en hun toepassing
in de gevel is ook anders. Deze worden hieronder besproken . Daarna wordt dieper ingegaan op de detaillering.
Het "Baksteen"
Het belangrijskte weefsel neemt het grootste oppervlak
in beslag en vormt het achtergrondvlak waaruit de openingen zijn gesneden [fig 79]. Het basiselement van het
weefsel is een band van gespiegelde sinusoïden, h.o.h.
200mm breed [fig 80a]. De lijnen vormen een golvende
trechtervorm . Het resultaat is een golvend oppervlak, rijk
aan zachte rondingen en slagschaduwen. De rondingen
van het weefsel geven de gevel een sensuele uitstraling
passend bij de titel "Voluptuous Façade Architecture".
Door de maat van het basiselement en de illusie van verweving krijgt het oppervlak eigenschappen die verwant
zijn aan de materialisatie van de naburige gevels. Een
bakstenen muur wordt immers opgebouwd uit kleinere in
elkaar hakende elementen en vormt op deze manier ook
een soort weefsel. Het resulterende oppervlak is echter
veel complexer dan die van de bakstenen muur. Door de
ruimtelijke werking, de sterke contrasten en de vloeiende vormen is het oppervlak duidelijk aanwezig. Door de
schakeling ontstaat er een oppervlak vol van beweging in
zowel verticale, horizontale als diagonale zin .
Het metalen weefsel is echter ook letterlijk een weefsel :
het is een metalen vlies dat om het gebouw gedrapeerd
wordt. Het is ook open, net zoals geweven stoffen dat zijn
[fig 80b). Door zijn subtiele transparantie heeft het sensuele eigenschappen die doen denken aan bijvoorbeeld lingerie. Vooral als het voor glas geplaatst wordt ontstaan er
interessante effecten. Onder sommige hoeken is het mogelijk om naar binnen of naar buiten te kijken, afhankelijk
van de positie van de waarnemer [fig 80c & fig 80d]. Het
weefsel laat licht door, niet overvloedig maar eerder bescheiden, waardoor de ruimte een hoge mate van privacy
combineert met een subtiel contact met het exterieur. De
decoratieve kwaliteiten van het patroon zijn dankzij het
glas nu ook van binnen te genieten.
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De "Vitrage"
Het andere weefsel is ontwikkeld als een privacyscherm
dat voor de ramen gehangen wordt, als een soort externe
"vitrage" [fig 81 a]. Door de nauwe straten in de binnenstad
is inkijk vrijwel niet te voorkomen en aangezien de ruimtes in het gebouw allen op de straat zijn georiënteerd zal
er af en toe behoefte zijn aan meer privacy. Bovendien is
het verwerkt tot beweegbare onderdelen die opgehaald
kunnen worden waardoor uitzicht weer mogelijk wordt.
Het onderliggende patroon van het weefsel is eigenlijk
een verder ontwikkeling van het eerste weefsel. De sinusoïden zijn nu ook in horizontale richting in elkaar geschoven waardoor het mogelijk wordt om de plaat uit te
trekken (strekmetaal) [fig 81 d] . Er ontstaat een oppervlak
met een sterk overheersende richting en extreme richtingsgevoelige kwaliteiten. Volkomen hermetisch vanuit
de ene kant, zo goed als transparant vanuit de andere [fig
81 b & 81 c]. Hierdoor werkt het weefsel heel goed als privacy scherm, inkijk verhinderend en veel invallend licht
toelatend [fig 81 e], maar indien omgekeerd net zo goed
als zonwering.
De"vitrage"is echter niet alleen een functionele noodzaak.
De ervaring van de gevel wordt aanzienlijk verrijkt door
de toevoeging van de privacyscherm en, zowel binnen als
buiten. Doordat de schaal van dit weefsel een factor drie
kleiner is dan van het "baksteen" is het visuele effect nadrukkelijk anders. Terwijl het "baksteen" nogal sculpturaal
van aard is, is de "vitrage" zeer verfijnd, een gaas bijna. Dit
verschil in uiterlijk draagt bij tot visuele verscheidenheid
in de gevel als straatwand maar heeft ook veel te maken
met de kwaliteit van de binnenruimte. Met de "vitrage"
wordt gepoogd om een poëtisch lichtinval te creëren die
verwant is aan het effect van het zeventiende-eeuwse
raam met zijn kleine glasvlakjes verbonden door slanke
stripjes lood. Het naar binnen filterend licht kan echter
ook associaties oproepen aan de Arabische Mashrabiya.
Vanuit de straat gezien vormen de schermen bijzondere
elementen in het gevelbeeld, zowel door hun relatieve
schaarste (minder dan het "baksteen") als door de ver-
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fijndheid van het metalen weefsel. Deze ervaring wordt
op straatniveau nog verder versterkt. Daar zijn de beweegbare schermen een kwartslag gedraaid en schuiven
horizontaal. Hierdoor wordt het mogelijk om, indien in
gesloten toestand, zowel de open als de gesloten zijde
van het weefsel te ervaren [zie fig 81 b & 81 c].

Weefsels: 1\Jachtsituatie
Beide weefsels hebben door hun translucentie een spectaculairgedrag in de nacht [fig 82a t/ m 82d en ook fig 68e] .
Het gebouw ondergaat een transformatie: nu sijpelt het
licht naar buiten in plaats van andersom . Sommige delen
van de huidblijken ineens open te zijn, er schuilen ramen
achter. De privacyschermen filteren het licht zachtjes naar
buiten en worden bijna transparant. Op deze manier ontstaan vier verschillende lichtintensiteiten: die van de gesloten muur (donker), van de open muur, van de gesloten
privacyschermen en van de open ramen.

Detaillering
Gevelbekleding
Het weefsel bekend als "baksteen" is opgebouwd uit elementen 1200 bij 600mm [fig 83]. Deze maat is een expressie van de moduulmaat van de gevel die zoals eerder is verteld, is afgeleid van het traditionele raam, maar heeft ook
te maken met de afmetingen van de staalrol (1250mm) .
De maat van de elementen is echter niet bepalend voor
de visuele kwaliteit van het gevelvlak aangezien de individuele naden oplossen in het golvende vlak dat ontstaat.
Voor de buitenhoeken is een speciaal element ontworpen
[fig 84a]. Deze zijn verbijzonderingen van het patroon en
een expressie van de aanwezigheid van de hoek. Dit is
goed te zien in het detail [fig 85] . De binnenhoeken zijn
glad gehouden om een ophoping van materiaal te voorkomen die niet fraai zou staan ter plaatse van een "oksel".
De elementen zijn vervaardigd uit een vlakke stalen plaat
waaruit de patronen met de laser gesneden zijn en ruimtelijk gevormd met behulp van hydraulische pers en een
mal. De zijkanten zijn gezet en kunnen in een U-profiel
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aan de pennen worden gehangen [zie fig 85]. In verticale
zin sluiten de elementen aan elkaar volgens het patroon.
Het oppervlak wordt gemoffeld om een goede bescherming voor lange tijd te garanderen. Hiervoor wordt een
matte, metallische kleur gekozen om op deze wijze de
unieke reflecties eigen aan metaal sterker te benadrukken. Het is echter een feit dat vervuiling en water op den
duur oxidatie zullen veroorzaken. Er is echter nooit uitgegaan van een klinische esthetiek waardoor het ook niet
als een probleem wordt gezien dat veroudering intreedt.
Dat is bij "echte" bakstenen immers ook het geval.
Pakket

Het gevelpakket bestaat uit een geïsoleerd houtskelet bestaand uit waterkerende laag, 15mm multiplex, 1OOmm
minerale wol, houten regels ter bevestiging van de damprem, 20mm gips voor geluidsisolatie en een afwerking
van houten delen, 50mm breed [zie fig 85]. Er is voor HSB
gekozen vanwege de complexiteit en variatie van de te
bouwen vormen, maar ook omdat op deze wijze een relatief slank pakket kan worden verkregen dat geïsoleerd
en dragend is. Dit pakket kan op de bouw vervaardigd
worden maar net zo goed vooraf in een werkplaats. In een
grootschaliger project waarbij meer standaardisatie mogelijk is zou het een optie kunnen zijn om het pakket anders samen te stellen. Het is echter ook zo dat de vereiste
afwerking aan de binnenzijde (een w arm, meubelachtig
oppervlak) erg goed past bij het gekozen pakket.
De houten delen worden horizontaal geplaatst en ter
plaatse van de hoek steken ze om en om door [fig 84c].
De richting van het hout en de manier waarop de hoek
wordt behandeld zorgt ervoor dat de ruimtelijkheid van
de wanden wordt benadrukt alsook de horizontaliteit van
de woning.
Ramen

De ramen zijn afgestemd op de h.o.h . maat van de elementen en zijn veelvouden van 1200mm. Dit is inclusief de
stalen "kaders'; die messcherp snijden in het weefsel [fig
84b]. Door de genereuze uitkraging (150mm) buiten de
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hartlijn van het gevelvlak wordt dit nogmaals benadrukt
[fig 86]. De diepte van de kaders zorgt voor schaduwvlakken aan de buitenkant en een ervaring van een massieve
muur aan de binnenkant. Om dit effect te versterken zijn
aan de binnenkant ook kaders aangebracht [zie fig 86].
De kaders doen dan dienst als oppervlakken die het licht
vangen en verstrooien, net zoals de dikke muren van oude
huizen dat ook doen. De lichte beige kleur verstevigt dit
effect en ook 's nachts is dit zichtbaar [zie 82b].
De vormgeving en de kleur van de kaders heeft echter ook
als doel om een contrast aan te brengen tussen weefsel
en opening. Het raam is een agressief extern element dat
zich in de muur nestelt nadat er een opening in is gesneden. Het kader kan worden gezien als het naakte "vlees".
Het contrast tussen het golvende weefsel en de kalme,
gladde kaders zorgt ook voor een benadrukking van het
raam. Hierbij wordt het strakke vlak, door zijn schaarste,
juist het bijzondere element in de compositie.
De kaders zijn hoekenprofielen in 8mm staal en aan elkaar
gelast in de hoeken. De hoeken steken achter het w eefsel door en worden aan het pakket bevestigd op 1Omm
afstand zodat er een gleuf ontstaat tussen kader en kozijn.
Regenwater kan hierlangs naar de achterkant vloeien. De
randen van de boven- en onderdorpel hebben een kleine
druprand om dit water weer naar buiten af te voeren. Aan
de binnenkant zijn halve U-profielen gelast zodat de gevelelem enten ter plaatse van de ram en vastgezet kunnen
worden [zie fig 85].
De kozijnen zijn van staal en sober van aanblik. Afhankelijk van hun functie zijn ze naar buiten of naar binnen
van het gevelpakket geplaatst. In het geval van "gewoon"
raam bevindt de glaslijn zich zover mogelijk naar buiten
toe om zo enige muurdikte of neg aa n de binnenkant te
ervaren [zie fig 85]. Als er voor het glas gevelelementen
doorlopen dan ligt de glaslijn zoveel mogelijk naar binnen toe. Het glas is dan geen "raam" meer maar "muur".
Deze glasvlakken zijn te openen voor het wassen van het
glas aan de buitenkant en eventueel het afstoffen van de
binnenzijde van de gevelelementen.
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Privacy schermen

Zoals verteld zijn sommige ramen voorzien van privacyschermen. Deze kunnen omhoog gehaald worden zodat
uitzicht weer mogelijk is. De schermen zijn gemaakt van
een fijn metalen strekmetaal, 2mm dik. Deze elementen
zijn 600mm hoog, waardoor er afhankelijk van het raam
3 of 4 in passen [zie fig 81 a] . In de breedte is de module
van 1200mm van belang. De zijkanten van de plaat zijn
dubbel gezette voor extra stijfheid in de overspanning.
Op de staande kanten van het raamkader zijn geleidingsrails aangebracht waartussen de schermen worden gehangen.
Omdat de schermen zich uitsluitend bevinden bij hoekramen gaan de schermen ook de hoek om. Het strekmetaal
is plaatselijk simpelweg gebogen, wat een mooi vloeiend effect geeft [fig 84d]. De schermen schuiven achter
elkaar door waardoor er een vertrapping ontstaat. Deze
vertrapping verrijkt het beeld, en is vooral ter plaatse van
de hoek goed te ervaren [zie fig 81 a]. Daarnaast is het zo
dat de vorm en maat van de schermen een inkijk geeft in
het maatsysteem van de gevel: 1200x600mm. De ramen
worden zo "leesbaar".
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Reflectie
Nu, ruim twee jaar nadat ik met dit thema ben begonnen
ligt er dus eindelijk een product. Tijd om de resultaten
even door te nemen.
Zoals met veel afstudeerprojecten het geval is, is de weg
naar het eindresultaat af en toe erg moeizaam geweest.
Dat roept geen verbazing op, het was immers een moeilijke opgave, ongebruikelijk ook, met weinig referenties.
Een zeer brede opgave, die vanaf de theorie via de architectuur tot aan de detaillering toe reikte en op elk niveau
om aandacht vroeg, aandacht die ik uit alle kracht heb
geprobeerd te geven. De lat lag hoog, en hij is hoog gebleven. Dit onderwerp gaat me zo nauw aan het hart dat
ik koste wat koste niet heb willen toegeven. De prijs die ik
daarvoor betaald heb is een lang traject en een verslechterde gezondheid, maar het was het waard!
Dit gezegd hebbende, moet ik toegeven dat het voor de
leden van mijn commissie ook is niet altijd gemakkelijk
is geweest. Iemand die zich een opgave als deze in haar
hoofd haalt en daar houdt is niet altijd even ontvankelijk
voor begeleiding, op zijn zachtst gezegd. Daarnaast is het
zo dat het begeleiden van een dergelijk afstudeerproject
gewoonweg erg moeilijk is. De basis is immers een subjectief standpunt, eentje die ook nog eens niet erg gebruikelijk is. Dat mijn pleidooi in zekere zin een regelrechte
aanval is op de Modernistische Esthetiek. een esthetiek
waarin mijn begeleiders zich toch redelijk thuis voelen,
zal de zaken er niet gemakkelijker op hebben gemaakt.
Maar met mij eens of niet, het pleidooi en het erop volgend ontwerpproces is wel goed beargumenteerd en onderbouwd waardoor het voor alle partijen toegankelijk is
gebleven.
Wat het product betreft kan ik stellen dat ik best tevreden
ben. Mijn standpunt is redelijk helder uiteengezet in het
essay, al zat er af en toe een generalisatie teveel in voorkomen . Echter, in een vurig pleidooi is geen plaats voor al
te veel nuance, zoals iedereen die de pamfletten van de
Modernisten heeft gelezen wel zal weten . Men moet de
dingen gewoon met een korrel zout nemen.
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De analyse, hoewel zeer nuttig, dient men meer te zien als
een tijdelijk ontwerpgereedschap dan als een diepgaande studie. De criteria die ik heb omschreven blijven ongrijpbaar en vaag; verdere studie in die richting zou zeker
geen kwaad kunnen. De criteria, samen met de verduidelijkende analyserende tekeningen, geven echter wél een
goed beeld van wat ik bedoel en bieden tevens houvast
voor de beoordeling van het ontwerp.
Het ontwikkelen van de strategie was van cruciaal belang
voor het slagen van het afstudeerproject. Het uiteindelijke resultaat is volgens mij inventief, krachtig, diepzinnig,
doordacht en gevoelig, en ik moet toegeven dat ik er best
trots op ben. Maar helemaal geslaagd is het niet. De gelaagdheid en fijnzinnigheid de ik als voorbeeld nam van
traditionele architectuur is niet helemaal tot uitdrukking
gekomen. Vooral ornament is problematisch gebleken:
ook ik blijk niet zomaar een mooie decoratie op een gevel
aan te kunnen brengen zonder dat ik het kan onderbouwen, daarvoor ben ik toch te zeer doordrongen van de
Modernistische dogma's die ik zo graag wil bestrijden.
Het is uiteindelijk een mooie gevel geworden: gevoelig
naar zijn omgeving maar ook naar het interieur van het
gebouw, een ware intermediair; uitgesproken modern in
zijn uitstraling en met een tot de verbeelding sprekende
materialisatie. Het is mij verweten dat de plattegrond
ondergesneeuwd is in het gevelgeweld en dat is ook zo.
Maar, niet alleen lag de nadruk al vanaf het begin op het
ontwerp van de gevel, ook beroep ik me op het feit dat
zolang mensen kunnen afstuderen als architect zonder
overtuigende uitspraken te doen over de gevel, ik zeker
een specialistische studie over de gevel mag afleveren.

Conclusie
De conclusie van dit al is dat dit einddoel, zoals ik eigenlijk
al wist, slechts een momentopname is. Dit thema zal me
de rest van mijn loopbaan als architect blijven boeien, en
ik hoop steeds een stap dichter bij mijn doel te komen.
-Anabella Meijer, Maart 2008
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