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TA.t;KE EH JOB BIJ ROB

Job en ik kozen voor Jongepiers atcli0r
"zonder thema", omdat He al t::nig:szins
omlijnde ideën omtrent architektuur
hadden zodat we in de ontwikkeling daar
van niet bepGrkt wilden zijn, zeker niEt
in het eerste ja~r, door ben vooropge
steld th':::I:la.

Hoewel, of misschien juist omdat Job en
ik bijna elkaars tegenff~steld~ vormen,
ontstond in gcsprekkên e~n plezierige
wisselwerking waarbij Job de practische
cn vorng~vende aspecten, ik de theore
tisch", con technische zijdE: bènaclruktG,
hetgeen ons inziens een go~d totaal kan
vornen.

In ~~n der talloze gro0pss.:::sprckken bracht
ik, wijsgerig geformulb~rd, het begrip
"sfeer" na2.I' VOI',-,n.
Dit is voor !7iij 8.1 enbll.' ,jaren --'<én objekt

van studie (:n ik hoep dat h<:t L,d",r
duidelijk is, d~t Ju ruiut~ di,-, C0n ucti
vi tei tomslui t 66'1 ve.n de: bGlé:lngrijkst",
sfecrdraeend.::: elementen van die activi
teit vormt. Gewoonlijk d(;finie~r ik het
bêgrip "sfc:er" élls "LlctL':I'adius van het
bewustzijn", ik vGrvlijs d:l3.rbij naar hot
model van dG psyche zoals dqt is beschre
ven in "cor..structie en bewustzijn, sfeer".
In h.:;t genoemde gespl'ek nu, stcldè ik dat
de relatie Dot de omgeving bepaald wordt
doer de rol die wij willen spalün, de
functie die wij daarin vervullen.
Deze rul nu vervullen wij op basis van
de sfeer waarin wij onze omgoving zien,
wat buiten die sfeer valt tracht de psyche
gecaksh~lve te ontkennen.



Op deze theorie zal ik niet verder in
gaan, ik hoop ha~r uit te werk~n in
(-cn functie-sfecranalyse.
Hc:t fragI:1cnt c1at ik hierna :::::2.1 omschrij
v~n werd belangrijk voor onze snncn
w~rking, oDc1~t Job hierin ~igGn o~vat

ting~n herkende en mijn opmerkingen in
verband bracht Elc:t hetgGl2n hem in de
architektuur bovenal inter08sG0rc1e:
de Ontmo..:.,ting.

Ik stelde dus c1at de mens in ZlJn om~8

ving ecn sfeer tracht te ervaren die h88
inw~ndig tér beschikking staat, om zich
"op zijn g''::D=lk'' te; vCt::lc;D. Daarep mcmo
recrd~ ik dat de sfeer die 0en individu
om zich ervaart of Behept kan sarnenval
10n net die welke een ander in zijn na
bijh~id ~rva~rt, en dat dit nu du grond
slag vorDt voor iec1~re communicatie.

Naar a~nlLiding hiervan stelde Job een
voortruffelijke r~~ks studi0bl~dcn ov~r

Ut ontmoeting op, die zoz~er voor zich
zelf apreken dat ik volsta m~t ernaar t~

vervII j z "n.

Door dLze stu~ie maakt~ Job zich bewust
dat de sfe~r van het Kind door mn~tver

schil wel in conflict o6ét komen met de
op grot~ D~nsen afgestendc architekto
ni8ch8 omgeving en begen materiaal te
verzaID2len omtrent kindervGorzieningen.

Zelf vond ik in het dualistisch in- en
uitwendig aspQct van de sfeer aansluiting
bij de colleges van Aldo van Eijck die
uitlegde h00 twoGlingfenoQGnen worden
uitééngescheurd tot valse alternatieven
zoals buiten en binnen: een huis is een
stad en een stad is een huis.



Met dit ~ls bQsis ontwikk8lde ik het beGrip
Intext d~t ~lders is uitcüngGzet. job w~s

hie:rover onr.1iddellijk enthousiast en ZGi:
Ontco~ting = Intoxt, zodat wc dit Inter ~ls

motto voor ons InJividucol Studie Begins01
kezen. Job pasta dit m8te~n to~ in zijn
proj0kt "kimierkres" .
Onze communicatie werd ze~r bevorderd door
oen succ~svollü samenwerking bij de studie
van de c:xacto vakken.

Job w~s n~ar Qanlciding van zijn studies
betreffende de: kindervoorzieningen al vrij
snel tot hwt bosluit gckoocn C0n kinderkres
t~ willen ontwerpLn on vroeg de gro~p Hoog
bouw hiervoor de situati0 te bepalen na~r

2~nleiding van hun plan. Er anstond echt8r
0~n diverg~ntie die h~t contact wnt be
ooeilijkte zod~t Job ovcrging tot het
schepp~n van 0en eig~n, niet al te gemak
kelijke situatie aan de rand van Gen stad
bij ec:n snLlwc:g.

IIlBidilcls brüiddi.: ik het Intcxtprincipe ui t
cn wijdde 0cn sociologische studie a~n de
Ontooeting, uitgaande van het inzicht dat
onde:rdclen van h-.:t "vlcstersc Cul tuurvoor
oordtel" onze: techniek van du Ontmoeting
prioitief mak~n. Ik vcrwijB hierbij naar
de: studie "0ntJ:lOcting".



Ov~rig~ns hi~ld ik mij ov~r02nkomstig

het intûxtprincipe bezie met de 8xtremen
Int~rieur cn Stedebouw. In E0n poginF
dt: bouHkund-:- in mijn cl:-tge.:lijks 10v.:n t,:;
intogreren, w~rktG ik 0~n pl~n uit om mijn
eigen k~er volledig volgens 00n uj egebrcid
programma van i:::isen 2.2.n zijn functie aan
gepast te maken, dit ~ls int~ri8uropdracht.

Hiermee hoop ik voor de kerstv~k~ntie kl~~r

tE- zijn.
Als stedebouwkundige studieS stelde ik mijn
ervaringen in enkele nrirniticve ncder~0t

tingen van Suriname Cr' papiC'r .:;n organi
seerde Gcn excursie n2ar Hoog Catharijn~ in
Utrecht. Bij gebr2k a~n lit~ratuur over
beide (de verzorging door d~ technische
bibliotheek van een microfich0 OV0r de
Guyanese Indianen ~n hun bouwkunst duurt
reeds sinds s~ptember, lit~ratuur OVEr

Hoog Catharijne is uiterst schaars), bleef
mijn stedebouwkundige oriëntati~ achter bij
mijn verwachtin~Gn.

Kort~ tijd hiEld ik mij b~zig D0t het pro
bleem Kleur, in de hoop I:lt.:t e..::nvoudigt.: Llid
delen in makt:ttevorI'l ITi",t kleur.::n tL kunnen
exp~riment~ren, maar op veler rGad z~g ik
daarvan af.



Ten slotte kwamen Job en ik tot ~~n

stellingn~e in d2 discussies over du
studievorm.

Eet leek ons voor alles gewens~ dnt de
aankoDende student ÜLn Individ.uC!ol Si;udiv
Beginsel opstelt en daara~n ruime tijd
besteedt (wij dachten a~n drie mannden
8instens).

In ons geval kon dat vorm krijgen in vier
punten:
1 een uitwerking VCD d~ sfe8rthcori~

2 een uihlerking V<'ll1 het Intextprincipe
3 het opstBllen, in de geust van 1 en 2,

van een ontwerpbegins~l.

Ons ontwerpbeginsel onderscheidt vijf
fasen:
1 functie (int)
2 situatie: (ext)
3 sfeerstudie (intext)
4 Dateri~al-constructie-ontwerp

5 uitvoering

Punt 1 g~schiedt door alle donkbare
functies schetsmatig in tekening tt
brengen, hGt kunnen dus interieur
schetsen ziin waarin de mens in alle
voorgenomen ncties wordt opgenomen
(" a ctic:ruirnten").

Punt 2 geschiedt door het ~chetsmatig

aanbrengen van alle denkbare v~rvormingen

in het oost-, west-, noord-, on zuid
aanzicht van de omgeving en een soort
gelijke sociologische studie.



Punt 3 Gcschü,dt in een studi<=! over dL:
sch~k~lin~smog0lijkh2dLn v~n de in 1 gevonden
"~ctiL.:omrinf;"..::ndc ruiotcn", in rE: lel t::.c to t
het in 2 €evonden~, ~0n studi2 ook van ~lle

denkbare sfe~rovLrgangL.:n, zov~el Dogelijk
volgèns .:12 functie-sfeeran?.lysc en het
Intëxtprincip.:; .

Punt 4 is het logische: g.:;volg v:.'.n dc:' vooraf
GCl.;-l-nc1e punten en dient da?.rin reeds (:,:::n be
l~nbrijke plaClts te hebben ingenomen.

Punt 5 zal tijdens d.:: studie waarschijnlijk
s10chts in ffiakc·tt",vorm pla2. ts vinden.

N~ het opstellen van dit ISB k~n de student
uverecnkonstig zijn princip~s de architek
tuur bl;;nadc-l'un Gn in overlec rr.t::?t de j2.2.r
coördinatoren oplossingen zoeken om ZlJn
principes practisch te vcrwezenlijk~n en aan
sluitinG te vinden bij g2estvorwanten.
Als ic~d•.:r ~i.jn ISB inl.:=vcrt, d:'.n kunn.::n d.::
j~~rcoörrtinatoren hieruit voorstL.:ll~n tot
partn~rsch~p doen, de Dentoren kunndh

volê't;ns é.:..n ui t cl<=: nur:lIn01'i.::kc verhouding
(studenten: illLntoren) vast6~stt;ld 2.~ntal

dt; geboden ISB"s uitkiezen. De kcuz0n der
ffi~ntoren kan daarop worden openbaar gemaakt
en daarna kan ecn markt gL:houdcn worden zo-

-als aan het begin van het eerste trimester
is gebE:urd. Du ("pro - paedvutischt: lI ) periode
waarin h~t ISB wordt opgesteld wordt gevuld
met collûges 8n o8f8nineen zoals nu.

Met een rekenschap over de situatie van nu
en de gewenste onderwijsstructuur is een be
scheiden begin g~maakt in mijn "Academische
HeroriëntatielI.


