






Voor de eerste prijswinnaars Bosch, 
Haslett en Krunnenberg, die vervolgens ook 
de opdracht kregen hun plan aan het Bezaan
jachtplein te verwezenlijken, wordt een 
begrip als 'flexibiliteit' niet gezien als het ver
schaffen van meerdere schakelmogelijkheden, 
maar louter als maat. In een grote woning kan 
men een biljart of pingpongtafel neerzetten, 
of een extra slaapkamer maken. Een nog gro
tere woning is nog flexibeler omdat er zowel 
gebiljart als gepingpongd kan worden. Deze 
formule lijkt aan Mies van der Rohe ontleend. 
Hoewel het resultaat inderdaad bestaat uit 
woningen van meer dan 120 m', (woningen die 
dus zeker flexibel te noemen zijn), steJlen de 
architecten zich in dit ontwerp andere vragen. 

Tijdens de tentOonstelling van het ontwerp 
in december 1991 werd duidelijk het onder
zoek van de architecten geformuleerd. Eén 
van de appartementen was op ware grootte 
nagebouwd. In de ruimte aan de ene kant van 
het appartement stond een maquette van het 
gebouw in zijn omgeving. De maquette had 
vier poten en aan de lange zijden stond een 
stOel. Aan de andere kant van het apparte
ment was door de ramen een kaart van 
Amsterdam geprojecteerd. Voor de ramen 
stond een TV-monitor. Kaart en ftlm konden 
worden waargenomen vanuit rwee stoelen 
waarop verrekijkers waren geplaatst. Een der
gelijk onderzoek in architectuur naar afstand, 
nabijheid, ruimtelijkheid en beeld is van 
groot belang vanwege de vcrwarring die ont
staan lijkt te zijn bij de huidige generatie 
architecten nu noties als openbaarheid en het 
private niet meer ruimtelijk zijn bepaald.' Op 
de renwonstelling werd in eerste instantie 
vooral een lijst van mogelijke vragen en dis
cutabele begrippen opgesomd en niet een 
resoluut antwoord gegeven op deze proble-

matiek. In het vervolgens gerealiseerde 
gebouw wordt een stap genomen in de rich
ting van het laatste. 

Neutraal 
In regenstelling rot de zorgvuldig door de 
deelraad geplaatste betonnen ballen naast het 
gebouw, als een soort monument voor dàt 
onderdeel van de prijsvraaginzending dat niet 
gebouw is (bedrijf.~ruimre), staat het apparte
mentencomplex van Bosch, Haslett en Krun
nenberg zonder enige dramatiek op de loka
tie. De architecten zien de grond als een 
extensieve verschijning, als een vlak waarop 
nu eenmaal dingen staan; een snelweg, een 
grasveld, parkeerplaatsen en een gebouw. 
Deze neutrale opvatting over de betekenis 
van de grond impliceert dat het niet meer 
nodig is de stad vooral als een ruimrelijk 
gegeven te beschouwen; de stad kan ook als 
een kaart in de woning verschijnen, zoals op 
de tentOonstelling te zien was. De stad is niet 
bepaald door een hoge dichtheid, een groot 
aantal inwoners of een groot aantal voorzie
ningen, maar in de eerste plaats en vooral 
door een begrip van grote openbaarheid. En 
als de stad niet meer per se ruimtelijk is, als 
ook openbaarheid niet meer ruimtelijk is 
maar een begrip, dan is de vraag hoe dit 
begrip in een gebouw geformuleerd wordt. 

De architecten signaleren hoe media, tele
foon en fax het huis eigenlijk tot de meest 
openbare plaats hebben gemaakt, de plaats 
waar de leidingen uitkomen die het huis ver
binden met de 'buitenwereld' (die andere cel
len, zou Peter Halley zeggen).1 En, zo redene
ren ze, als het begrip van de stad en het 
gebouw, als een openbaar begrip, geformu
leerd wordt vanuit informatiestromen en niet 
meer vanuit zo iets als de openbare ruimte, 

Situatie 

dan hoeft het wonen in het gebouw zich ook 
niet meer als iets privaats te presenteren, 
maar louter als iets individueels. De uitdruk
kingsloze glazen puien maken ook het wonen 
mediabeeld, en de parkeerplaats naast het 
gebouw (niet voor of achter her gebouw want 
er is geen voor of achter, er zijn alleen roegan
gen aan de kant van de parkeerplaats omdat 
het nou eenmaal handig is de deur dicht bij 
de auto te hebben), de drive-in bioscoop waar 
28 versies van Rear Wiudon1 simultaan ver
tOond worden. 

Door het wonen zichtbaar re maken hoeft 
de woning er van buiten niet meer uit re zien 
als een 'woning', als een collectief begrip van 
wat een woning is. We weten al wat het is. En 
als zodanig kan het wonen geïndividualiseerd 
worden. Deze neutraliteit van het beeld heb
ben de architecten vcrder doorgevoerd in de 
woning. Als er toch al gewoond wordt in de 
woning hoeft de woning het wonen niet nog
maals te bepalen. Vrij naar Raymond Hood 
wordt het gebouw aan het Bezaanjachtplein 
geformuleerd als vloeren waarop wonen 
plaatsvindt, als een actief begrip. 

Geïnspireerd door hun verblijf in een Ioft 
in New York -de architecten hebben elkaar 
ontmoet toen ze bij Richard Meier werkten
en de lokatie van hun bureau in de voormalige 
kazerne aan de Nieuwe Meer in Amsterdam 
hebben Bosch, Haslett en K.runnenberg geko
zen voor cascowoningen met voorzieningen in 
het midden. Het is de intentie van Bosch, 
Haslett en Krunnenberg dat de bewoners zelf 
de woning 'actief' maken, dat ze de woning 
zelf afmaken. 

Het beschikbare budget werd aangewend 
om een zo groot mogelijke 'doos' te maken. 
Het was in eerste instantie de bedoeling om 
het gebouw slechts 29 dwarswanden te geven 
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Doorsnede 

met een beukmaat van 3,30 meter, 12 meter 
hoog, omsloten door glazen puien en verder 
onbepaald. In de uitwerking werd gekozen 
voor z8 dozen van 19 bij 4,5 meter, met een 
hoogte van 4,5 meter. Zo werd het gevelop
pervlak geminimaliseerd en was het mogelijk 
deze grootte financieel haa lbaar te maken. De 
gevel is sober afgewerkt met houten puien aan 
de beide langskanten en grijze vezelelement 
platen aan de dwarskanten. In het centrum 
werden een natte groep, keuken en trappen 
geplaatst. Vanuit deze minimale voorzienin
gen kan het wonen zelf door de bewoners 
worden uitgebreid. 

Excentrisch 
Hoewel de eerste blik een mogelijke vergel ij
king met de U nüé verraadt, is het wonen in 
het gebouw van Bosch, Haslett en Krunnen
berg wezenlijk verschillend. Waar Le Gorbu
sier het wonen omsloot door een relatief zwa
re gevel en zo het wonen tot centrum maakte, 
strekt aan het Bezaanjachtplein het wonen 
zich uit vanuit de leidingen tot in de verte. 
De symmetrie vertrekt vamtit de natte groep 
in het midden en wordt niet gestopt bij de 
gevel. De geval is zo minimaal uitgewerkt, 
heeft zo weinig dikte dat hij nauwelijks aan
wezig is. Het private beperkt zich inderdaad 
tot her toilet. Van binnen .is het buiten ook 
binnen, is het grasveld en de parkeerspiaars 
onderdeel van het wonen geworden. Slechts 
aan één zijde wordt het buiten in zekere zin 
geformuleerd op een afstand van het .wonen. 
Aan de kant van de snelweg vinden we op 
ooghoogte een kader, een 'frame' voor de 
Viriliaanse beelden van de snelweg. Dit 
kader, deze sta-in-de-weg voor ongeremd uit
zicht, maakt het min of meer onmogelijk om 
over de rand te tu imelen. Het lijkt alsof de 
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Plattegronden 

architecten hier een halt toeroepen aan de 
sterke conceptuele neutraliteit van het plan. 
Tot l1ier en niet verder. Het tekent de 'week
heid', zoals Pierluigi NicolinJ het uitdrukte, 
van de architectuurbenadering van Bosch, 
Haslett en Krunnenberg. En het formuleert 
tegelijkertijd het nauwe spanningsveld tussen 
het archaïsche principe van de onbepaald
heid, als een formulering van de tijdloosheid 
van en in architectuur en de projectieve en 
specifieke onbepaaldheid van de 'grote vrij
heid' zonder veel architectuur. 

Voor Bosch, Haslett en Krunnenberg is het 
een politieke keuze om in hun architectuur 
veel ruimte re laten voor acties van de bewo
ners. Het gebouw, haar uitleg en haar uiterlijk 
wordt slechts minimaal bepaald door de 
architecten. Het onderzoek naar wonen en 
stad dat aan de oorsprong stond van dit ont
werp heeft geleid tot een waslijst van dingen 
die de architecten niet wilden. Wat ove.rblijft 
is negatief bepaald, week. Daarom is het geen 
probleem om later in het ontwerp, als dat 
nodig wordt gevonden, toch (bijvoorbeeld) 
dat kader in de gevel te maken. Deze week
heid, die in een andere uiterlijke vorm wel 
wordt aangeduid als 'soepel', vinden we ook 
terug in de tekeningen. Alleen wat noodzake
lijk is wordt getekend. Het zwart in de teke
ningen is niet bedoeld om bepaalde zaken te 
benadrukken, maar om andere zaken niet te 
hocven tekenen. Zo wordt een tekenstijl die 
ons normaal aan marxisme en dood doet den
ken de vrolijke tekenstijl van de actie, het 
zwart van de kleding van de ontwerpers, niet 
het zwart waaraan William Gibson een archi
tect denkt te kunnen herkennen' , maar het 
vrolijke zwart van de krakerswereld. 

MATHIIJS Bouw 

Foto's L UUK KRAMER 
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NOTEN - I) Een omwikkel ing die natuurlijk al 
langer aan de gang was mMr acuut gemaakt werd 
door de vele recente publikaries over de privatise
ring van de openbare ruimte. Zie daa rvoor onder
meer Joost MeU\vissen Kouiugsplr•a.u. S11ul e11 

representatie tlfJ.II het lugiu v lln d~ zevtlllitnrlc eeum, 
I-lilde Heynen (red.) Woum lussen gcmuupltwts en 
poifzie. OpstelJeu over stad m a.rc/dummr, Uitg. 
oro, Rotterdam, 1993; Mike Davis, City li[ 
Quartz: Exmvaliug lire Future i11 Los Angelts, 
Uitg. Vintage Books, Ncw York, 1990 en Joel 
Garreau, Edxe City. Lift 011 1/re Nem Frontier, 
Doublcday, 1991. 2) Peter Hallcy heeft zich in 
sch ildcrijen en geschriften uitputtend met deze 
prob lematiek bezig gehouden . Zijn these is dat de 
huidige ruimtelijkheid beschreven kan worden als 
bestMnd uit louter cellen en leidingen. Zie Peter 
Hai ley 'Thc Ccll and rhc Conduit' in Co/Jectcd 
Esst1ys 1981-1987 (cd. Chcryl E pstcin), Zürich , 
1988. 3) l'ierluigi Nicolin, 'The weak Design' in 
Lotus 62, Milaan, 1989. Nicolin bep leit hier een 
'weke' architectuur die zich, in tegenstelling tot de 
metafysische traditie van 'violent thought' en de 
a rchitect als halfgod, het 'sterke' concept en, ana
loog, het 'sterke' ontwerp, laat leiden door het 
meer onvoorspelbare anarchistische principe van 
het ' weke' concept. 4) William Gibson beschrijft 
in zijn meest recente roman Virlua/ Lig/11 hoc op 
een feeStje de architect onmiddellijk te herken nen 
is aan zijn zwarte kostuum met wit overhemd zon
der das, maar met het bovenste knoopje dicht. 

WONINGEN AAN HET BEZAANJACHT
PLEIN AMSTERDAM Optlmclrtgever Woning
bouwvereniging ' Ons Belang', Amsterdam Om
werp Bosch, Haslett en Krunncnberg Adviseur çon

stru&lies Adviesbureau l-lo nhoff, Castricum 
Aamumer lntcrvam Noordwest, Amsterdam llau
vtwg boum februari 1993 Opleveril1g december 
1993 Ncllo v/ouopp. 120 m' (excl. vide 30 m') per 
woning Nello in/tout! 37 5 m' per woning (451 m• 
bruto) Bouwkosttil (excl. btw) f 108.ooo,- per 
woning. 
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