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Arc,ît~ct

In de \~deo die ze me laten zien verkondigt de voice-over een
glasheldere en vlijmscherpe boodschap: "Archicectuttr is sinds haar
oorsprong belust op het benutten van praktijken van andere disciplines
voor eigen doeleinden, en ook nu blijft de praktijk zich ontwikkelen in
lijn met deze geschiedenis van strategische toe-eigening. Maar, juist
door de patriarchale houding van de architectuur, is bij deze toeeigening geen sprake van gdijlffi'llardigheid.Archirecruur gebruikt
externe methoden, zolang het de mannelijk conventies van de discipline
ten goede komt, zelden om zelf te veranderen. Dit is funest voor de
praktijk. Als arcb.itecnmr echt wil veranderen moet de discipline bereid
zijn om de eigen beperkingen te overwinnen." Het is duidelijk dat
Wiegerc Arnbagts en K~jvan Boheemen, de makers va,.tde video, vinden
dat het helemaal anders moet.

Op de sc-c:atemedia presenteren ze zich soms als Wïege1t& Kaj en soms :.UsNamelok: want
zo heet hun bureau. Ze ontvnngen me in hun prettige srudio bij het )loordplein iu
Rotterdnm, d:e ze zeLf•cn:dekten' en inrichtten, en die ze nu delen met andere crea:îeven.
''Die is een vidl>o-ndaptatie",l~gt Wiegen uic~•·va.11
een essay voor het nugazine Mevr.de
Arc-ltitcet,dat focust op \.Touwencu vrouwelijkheid in de arcb.itecnmr, Daarom ging het
nadrukkelijk over masculiniteit als verstikkende norm in de an.-J1îteetum.~·laarafgezien van
deze specifieke gender-lens, gaat de boodsdmp vooral over taboes en de positie va:1
architectuur ten opzichte van acdere
ont,1;erpdisc.îp).ines.En <lus<..'<.'k
over
untwikkdingcn in de ;,m::hîtlx.'tuurgescllkdeni~
waardoor wc nog steeds gevangen zincn in een
Wntcrs, patriarch.a~lwaardcnsys.tc:x:n,.'~
K~j1,1dt
":.m: ''Wij :,-,ijn
c.ms<foarv:,mhc~elhc:v:ust, e.onwe zijn
<.:rzeer kritisch over."
Nan1dvk ls ,fo 11aamv~n een klci.n
in Ke~ni&,
()::Hl<k:voel vf111t.lc
Kilim;mjar().Al~~udr.nten nan de TlJ Delft namen
9.e d,rnr deel !)an-een p1~ject r\'H'\dom
ecöl<idges.
A:mhoudencle regen leic.hle tol Ja111,;-~
~t:sprekk~nin
ht:t g:0Jrpla1.e11
hutje waariu zè logeenlt:11.Da:aruit
bl~k een gezamenlijke kritisch'=houding lt':l
aan?.ien \';'lil het Delfcsearchi1:ee:ruuronderwijs.
''Vanuicdie gen~een:;chappelijkhe:dheslocenwe
samen een bureau te beginnen, nu zes .i.i:ar
gc-ledeL~,"
\•erlell Kaj."Dal gi:lf,ineLeenprima,
maar vie 2.o~htenallebei meer \rerd:epin,g.Eerst aan de Academie voor BollWkllnstin
Rocti?rdam>
maar dat ,-.-asmeer van hetzeJfde. Daarom beslotl:'nwe allebei e-encheoretische
1nastera:m de VU te doen; Wiegert koos 'Design cutnu·es.' eu ik archîtecruurgesdüedenis.
Toen V::eier veei op zi_1np]ek. De manier waarop daar over .lfchicectuttr en design v;ordt
breder d:.min Delft. Dat voelci.ehee] goeci.;l:et liet ons inzien hoe -.veons
nagedacht is z.-..>·.,·eel
burc,m wilden vo:l'llo~"-'Cn.»
phHtdamlsdorpj~

.,.~1amelok is een op onderzoek gebaseerde brede onrwerppr.aktijk.die nadnikkelijk cok

reflectlef is op de architecruurdiscipline," verduide.ljl~tWiegert, "met speciale aandacht voor
hoe dit?discipHnezichzelf profileert en in stand houdt. En d"ar zijn we dus behoorlijk
kricisch over, Terugkijkend was dat waarschijnJ:jkook de reden '.vaaromhet niet gccd voelde
om cok nog een mascer ce doen in Delft en d:.1.arn:.1
ma:.1.r
gewoon voor een architectenbureau
te gaan , ...
-e:ken. \"v.îjwi1lenbreder o:1twerpen
dan die analytische benadering die ons d.l.ar
werd a:.mgekerd, Daarom hebben we ook van
het begin af aan samengc:werktmet andere
disciplines; tcxtic]~design~vîdoog.rafic.Dat
vocgtcm-a lagen Jaag toe aan c.mswcti:.11
Dk:gcla.1gdhcidis duidcli,1k te ûcn op de
website ,...inNamclok. w.,s.uniet ;;illc..:n
tle
divcrsilcil van de pn..j..:Clcn1.1pvö:11t~
ma!-lrooJc de
\"(1ák ongd:rruikel:jke vo1n,cn vsn tvclichtint of
,-erdiepiTlg,variërend vl1ln,-icieds tot prachti?,è
mfülgt:,,;en soms ;,,dfs Spotif~·-af\pet:llijswn.
''\Val m·c:rii{t:ns
niel wegnternt eht jé on¼t: i,;dmuwen ook ist:wûon als op zid1ztlr SL:ianc.lc:
architecL(misd1e uiLingen kunt. bdeveu, '' lt:i! Kaj uil. ··•oai ¼Ouc.lt:nwe LeditJ.ir •:inden,

wa;.\l\é'è'(jè' iel$ ~r$l \'Olk•djg:-:ou ll\Ofl-:."üdc:.x>rgto:\c.lèn
\'Oûrdàtje hel rou kllllt\Cü
v,,a;1rden~n.
,'\Iswe een video maken hij een pr~jel;i:,dan werkt die ,veli.w,-aMverrijkend, m;fl:ar
je hebt hem niet nodig om hec gehouw t-e~nappen. Je hoeft voor on~ werk geen kermer ,e
zijn om er plezier uic te halen.·•

De arrogantie van de architectuur
Voor\\'îcgcrt v:as dtc master aru1de VUeen revelatie: ''Design Cultmcs zet vcrschî1knde
ootv:crpd1sdplincs oaast elkaar zoo.isgra6seh ontwerp. mode en interieurontwerp. Het :s
hec..::1
breed, er he.~g~rnt11:c..::t
:,-.c,,:r,c..~r
over d<:>
spedfü:k(?. kenni~ bînnen die disc1pi:nes, rna:tlr
m<..-er
over hoc ;r,c à:h tot cl kaar verhouden <:nhoe mensen dt: cultuur sturen door te
untwerp;;n. ln mijn umkrwc~th~si~ h..:bik gcsclm.:venover de r<.:i;;itic
tusS\:narchitc:.:tuur
hc.:çan.:Mt(x:tuur~idt zou kmmcn vcrrijl<..;u
Ü(1orûeh ae1icvçr ûpc.:n
en mode, vanuit de vr..-u1g
te stcllc11voor samCTiwcrking. Interessant genoeg wordt h de -node de iTivlocd van
arr.hitfä:tuur hrc:~ crkt.nd. Manr ~r<:hitectuur heeft dlltirc~ntt.gcn rle neiging om op motie neer
te kijkt:r.: te \'lu..:htig en daardoor mindt!rNaardig. Oe ;m.:hitt:ctuur :,-,-nektpt:nmmentit: t:n

tlt:nkt <l.;1."wmin 6tt:c:u."
Over de W;):lgof Y4:de ardlill~<:tuur<listipline
als >lrrog::in1h~:sdi(1!1wenh1)t\'l.':rl •,,:~oie1 naw
denken. "Ja,dat vindl~ll\\rij ?.eker,''1,er;i:Knj.",'\fdir.ecrnur h~fr zkh ahijd, in;1arme, oame
van alle onn1,1erpdiscipline.ç,die
tijdens het Modernisme, gepM:tinneerd als de voomaau"Yl~e
alles samenbrengc en de eeu';\'igheidaanrnalrr. Onk de impact van architectuur op Jlet leven
•:aon1eJ\se11.
wordl ,,an hogert-ûcde gt\•Cndett.Atchitectuur is belangrijk, serieus, rilliûneel
e11tech1tiith; de l'est is decoratief, ,•lw:-htigtl\ oJ\professioneel. Daardoor hë-bbtn 1nensen
ook nog sceeds ee1~bepaaJd beeld bij archiceccen.\\:Ujwillen onszelf bewust ni.ecin dat kader
opsluiten, maar we moeten ons nog regelmatig verdedigen vanwege het feit we er niet aan
voldoen. Alsje bljvo.1rbeeldkiest om je intensief bezig te houden met interieumrchitecruur
en v;narde ccekenr ..un kleur en decoratie, word je zelden nJs •echte' architect beschouwd."

Het beeld roept •veHswaargedeeltelijk herkenntng op. maar toch vraag ik me hardop af of er
echt wezenlijke barrières z.î_in
voor mensen die het telemaa) anders w:Uendoon. \~·ie of wat
houdt je tegen~ WLcgcrtlijkt d:c vrJ.aga) te ,·crwachtcn: "Dat begint (.~i.gcn:ijkal b:j de
l)jç hebben WÎJnr10Jtgt·,fa~m,Tnl'tÎCom<lat daarbij •erv,-u-il:g'
wor<lt
b:.:r1..x·p::1crv::1ring::1pcriodc.
gekaderd door oniinn:gc criteria. Wij vindc1.1c.x,kdt1twc ardiitccnmr bekijven, rnaar wc
w()T<lt'nniet bcscherrr<l omdat onY-éervAriTlg
niet 1,.-::~ntiNOOrdt
aar d<':norm.~' K$j•,•1.1lt
aan:
ur)i al$je efü: titt:l niet hcht, d:m word je:,•c:rvulgc115
ook uitgesloten v;m ck:dnami: aan
t:eru.kn;. Hvc:~o gc.::eoOOrr~C:res?"
Wk'!gtr1,Slrij11bMir.rt:soluut en 1uch kr,lm:''\V;j wili~n ons .,.erhaa.luim h:.~scn;n (1p IJarriûrûS
en v;e ,villen ons ook absoluut niet profileren a!sof we uitgesloten worden. ),laar ze z:jn er
v:ddegelijk. \Vîj verzetten ons ertegen dat iemand voor ous bepaalt wat ons beroep zoll
meet en inhouden. Die kaders verwerpen \',ij. \1,,,'îjdoen niet aan kaders." Kaj,kB
ver:roe.nender:"\,Veknjgen regeh11acigce m::ikenmet ver~..-ichtil1t;~n
die we tûet rer zake
doende -...inden,maar ,,...eJarenons daardoo: ni<.~van ons doe) afbrengen. V,/egeven ons werk
de betekenis mee waar -.vijmee willen worden g<f'Jssocieerd.Vervolgenskao de ont\-anger of
gcbnûk::r het vanuit haar of zijn pcnioonlijkc.'as,;,chnit:s op ci:n eigen m,micr b::k\'l:rt"
•~vc d(IC.-11sowjeso om eigen diog;' antwoordt \.\li~crt op nüJn vraag w3arom ze dgcnlîjk
nr)g \m::hiteçf willen hct<::n1dsrlic bcnam:ng C<.l<:h
nk"t <Ic lading dekt v;m wat ze doen. ''Maar
wc willen j11fsr nkr dat wat wij <lc.wneen g(:sc;hcidcn wcrdd vormt ten opzie:ht{: v:m die!
archit~(,-1:Uurdis,;,;lplinc
waar v:e zo krithich over zlijo.\Ve will::ngt:tn Ouitensta:.-mden;
~jn
maar jui::;t<kcl uiun~kcn ,·~11"wû:;tt W'-'vernnd;,:ring t,_·wccl)
ku11nèn bn.:ngcn :n cl::Jn~.nlc.:r
wiarc.,p ~rcliilcttour b<":d.re•:<::11
w1)rdt.r>ieinter$C-1.it;
W$St;11lrS.di1.i(w(:d
<1fctmv..:nli1)t11.:el
e:nt.r;:ijds. t.n ni~11wèopvattingen ~n<lt.rY.ijri~
i~ Vl>ltOl1ShetTeft è$<:<~nticd•,nor hó()(!n<'ldigt
veranderinrt.
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Het cancelen van de tent
De inzet is duidelijk. tijd om hec over de projecten te hebben. "Ileel illustratief is dit
verttlt Kaj, "dat we nu doen mtt steuu van het Stimuleringsfonds

onderzoeksproject,''

Creatieve l11dustrie.Toen we vorigjaar

iu1."eUS overal

·te-itstraten • ingeri.chtzagen '-''Orden

viel her ons op dat daarvoor \.'aak tenten \'t'Crdengeb11.tik.1:.
De cent w11sook al onderwerp van

mijn ouderzoeksproja..~nan de VU en blijft om fusetneren, vooral de vraag: 'Hoolt de tenc als
tr.Ulsdisc:plfnairobject thuis in de archice...·"murd:sciplir:et
Iu de pral~tiJkzou je zeggen v~n
'Nel,m,tar desondanks is de cent door de architectuurgeschiedenis stelselm,1tiggem.:geerd."
Wîcgert "ervolgt: "V,tehebben
drie redenen kunnen
cki-'tillercnwaarom tenten ldt
hec verhaal van de
nrchitecruurge.;;chiedenîszijn
verd"venen. De eerste is de
tijdelijkheid el'\sm, d:e gold ols
minderwaarctigt•1,1anc
peruumentie is de nonn .."
"fä,arnaast v;crd tcxti.cJc
nrchitecnmr geassodeerd met
\'Touv;clijkheîdvanv;ege
dgcru:1chappcn~i.:s
brwc.·:.:glijkltl'id~
{.k ronde
von11c11] Jichthdci, de
doors.:hijnc·ndc kw&litdt,>'
vt:r,..olgt Kaj. ''An:hite~cwn :d::;
Le Corbusic:rcu Loo!'ischrij\'en
<l~árho:n<.::jjk
c.mvcrblocmi.l ov-.:r.T.:rwijl bijvoo-rb(.•ddRvn:.:hamp(.'il het Pv(•cueÊk:cLi:OnJqu(.'
U\·c.:rduic.klijli
gcïuspir('t:(d zijn di)Or w11l::'1<.:h1.ige
w11Sl ruClil.:$,
;r,ijhel 011ulaan va11een ai:i11H1I
f:::ts.t.ntiële
kcnm<:rk<:nen t<>taA
1 and<:rs ?,eprofi·ecrd. IMt tie je tT()uwetH vaker in <le
arthitf:ct:1.1t11·gcsch:edeni:;:wel ~ret:iglenen, maai- ve.rvol_g,~nswcigf:ren om de in(;pinltiehmn
r.eerkennen.'] Oe laarn:e uitsluitin~p;ror.d hlijkt met afätand de ~cho'Jckend'i-1.e:
:,r,n r.enslot.te
mt:l nomádis..:he,lt:t:i. minc.lt:rwaar<li~t:,;ulkt!rc-11.l?.en ronc!uit
v:t:rdententc:11gea..'isocieen.J
racislisch 1:101ieC"

Het is inderdaad een ra~cinerend 011derwer1).
"'Natuurlijk-..vareneruit:?..onderinr,en.
BijvcorheeldPrei Ono, die ir, ?.ekere?.inalleen maar renten maakt.e.Ook hij \Va~ heel
expliciet in zijn .commentaar op Mie~v·a.nder Rohe en anderen, in hun eenzijdige screve1)
1:aat lij<lloûsheiden pt?t!l\afl.è'lllie.
lleel imere:;:;ant dat \:\'esl DlliBlillld voûr de- Olympische
koos om het Olympi.:;chStadfon te omwerpen. Dat was een
Spë-leüvan 197:!juist h1h~1
duidelijk policfeksrnternem, in het l>ijzondtr naar Oosc-Duitsland, waarvan men op deze
1uanier nadrukkelijk afstm1dunm. ln zeker zin bevestigt deze beslissing het histcf:sche
oordeel over cent.:irchitecruur.
1'

'Wiegen vereelt over de vervo:gsrnppen in hec onderzoek: •·'B<:halve
theorecis.chonderzoek
hebben ,..,eook veldonderzoek gedaan bij fabrikanten van tentscn1cturen en hebben we
gesproken met consn,1ctcurs gespecialiseerd in Jichtc constructies. En ook met bcddc1:.d
klmstcnaars d:c tcmsculpturcn maken. ~u zijn ,ve bezig met ontwcrpcnd onderzoek. Daarèîj
vormen die drie uitsluitingsgroaden de chema1s m onr,,erpen voor i:ieuwe cent-typolot:-ieën.
waarbij we kijken naar con.sn1.1ctie,textiel en grafisch onî'J.:erp.Daarnit volgt straks een 11.>eks
v;,-mpaviljocnvnN•crpcn en uîtdnddij:< :s het de bedoeling e,;,ntcntoonstdlin.g te maken
wa;;irînwc ûîe ontwcrpret-;u)tatcnîn c.x:nbredere context pn.:::ll?fficrcn.'·
Kaj rnn<ltaf: ''Je ikt
nauwelijks tcotconstrnctics, c1.1als .ic ze zie.'t •::ordenze mc.~stalniet als architectuur
bcsch(lov,:d.Wc hopen dat rr:(.'l:~r
~r<:hitc-::tcnde tCTlt11Jstlrçhetypc opnieuw :r.1.1l1cn
omim,cn.
/.e doen :r.ich:t.dfre kort door hc:t ondc:nw:rp link:; t<: lat<:n Hl:'.$n.'>

Van wellness tot gospelmuzlek
"T>iecolruorhistorische ben~derinP,is heel waarde•)olt :>.C?,t
Wiegert. ''Ook in dit omwerp
voor c-cngroot wcllncsscomplo: in c.:cnuitgcstrekc bos in Brabf!nt,Het ls vooralsnog o:ns
grootste pro;ect, gemaakt in opdracht -...,meenl\(;.'QerJands-Helgisch
ontw:iid,ekonsonium.
Het omvat <..-en
spa. hotel, bistro en een kapel voor huwdijkcn en uitvaarten. Hc.x;]
bi)ondc-r
is dat wc tk: tijd krfgrn vm hiervoor echt \'aD bint(!l)ttit - zowd in de bctckt·ni~van
in}wu<lt.:lijf..hc1d
;,d::;
\'an interieur - çcn ..,faiclc ont\',.îkkç~(.:O
uog ,·vor<.l~lhel d:rntlwcrkeUjkc
ontwerptraject bcgen.''
U\Veemtdckt<.:ndat er f.l:t:n Ncdcrl:tndse ve1rmcn v:m \ve11nes...:'hesta:,n, in tq',l~nstdling

ti>t

bijvovrbet:Jtli.nfäpan of Pinl:.m<l,'1h:gt l<ajuit. <•Hi~r~en wr: hooiult vc:r::;itnp,.;kka1fapt.;1ti~
bestu<lc:e-r<l
•,w1dLuelt:n uiL a11dert:-.:ulLur-t:n.·we-hebbti1 <levursprv11kclijk~vvnn.t:n<la..Lrva.11
voorr,11sü,Hw<:~r1>
1)p(k::1.e
l<1t(llil!.T>sL·t~i11eh~
eo oag~adlJ wal <k-H:,-,oumoelt!11bet~:kt':lle~u
w1 allerlei ver:;;chilh:nde~feren,die ?.ich,:en ;1h~fl
in hij\;OMhl'!el<I
de 1n;1nierwaAropje oingnar
\\'ä(j de verheel'lijking van
mee licht.'' Wïegert ver'/olgt: ''\Vat in dit project sreed(;ten1glroJ.-un
de naruurrijke omgeving. Daaröm zochten we inspiratie il) de kunst van de Romai)tiek.W'e
hebbtü t!in<ldûû~schilderijen bektkeu en daaruil drie versdtilleuJe typtu gedestilleeru:
ved1evigd,vers!ild en besthû~\Wt11d. Dal hebben we t·ettaa.Jdnaar de the-tna.lieken
'ouheHspellt>nddrama•. 'dromerig e~capisme' en 'gcddelijke namur', endje vervolgens
gekruiH met:hec programma en de lnndi.chapske~lmerken.
van de locatie. Dacleven een
mco:e reis op langs a11erlei5feren, steeds met een soorc van trnus:i:ierulmten ertussen om
even te kunnen schakelen.·•
"Het Lseen heel goed voorlopig onn,.~erpgeworden, dat erg in de siuaak viel. Helaas kunnen
wc nog niet metcc.-nfuHspccddoor, maar JD.ntsscn z1_1n
'A~calweer volop bezig mee andere
z;:ikEm
- rnndom totaa) tlndere cmderwe.rpell/1,.~ri.:e:lc
Ka;~cer\vijlhij een C.'J1.orme
rn;:iqu~tte
v;.meen e:genzinn:g gevormd bouwwerk over de tafel dichterb:j schllift..(•Heelaatsce nieuws
is dat wc opnfouw een tcntoom:,tcliingg:.lanvntw<:rp(.:nvoor Museum Catharijncconvent in
Wl:(..'<'nier
hebben ~amcngcwçrkt. Wc wilden graag t<.:ntovnstdlingrn
Ctrtdlt] w~umm.:c.:
ootv:c.-rp-cn
en hebben. toen zelf musea benaderd. J\l~1sc1.u:n
<.:ath~djnccon..,·cnt
ging op onze
$·~nccs ·1n <:n l1t.tons e<:nklciTl~tc.~ntoonst<:IHTIR
ontwerpen tij<icnsde <:oronacrisîs.l)at "iep
hc:d sc.1cpd. \fu ;r,ijnwt: uit indn1kwf'kkcndc -::on<:mn:ntic gt:51:lcc:tccr<l'.'OOT cc:n grc.1te
t:xpe•..:itiem•c:r~o~pdmu:r.it:k.n \\o'it!!{Crt\'t:rvolr,t: •<J::enon~drn)tlijk interei.s:mt onder,vt:rp,
popuh1fre
w.ui.tgvspt:l naakt nc:t.w g~<l ~ai.1Je-burge-rrec.:ht:e-ubewc:~in~als a.i..r1 ht.!-:.li:u<la"g::.c:
-:ulLuur. E11bij t.::C11
Lc11h)◊nSlêlli11g \WC·r it.::tS
onstolTdijks al$ mu:,:ièk is }11::L
áa.11Jt.·dvan hel
ruif11td1jk 001v;t~rp lwel h<:pak,1d. O:rnrn:;1i:as1
is ~liirm:~R:).1<=t~
gas1l~11nl1M,w>ltv,'1~t~r
Cl':n
lelike mi:« aan discipline::. oplevert.~•

Misschien toch 'echt'
Maar zover is het nog:nicc; eerst terug n:.larde maquette. Ka::''Vooralsnog w4;;rkcnwe heel
hard aan <litwoonhuis dat wc S\lmcn m<..'t
Maartje Lammen; oncw~rpcn voor (,'CD
grvot
landguc<lin <lcbuurt "an H,1arlnn. Het staat tu::;~cnc.x.:n
grote.-mve.:~ruin<.:nent bc.:-om._~-1.ard
op e(.:Clp111chlig.gr1,cn<'plek, dié je u.m l'G11
k...'l.rll
h:::d ver weg
hMt kijk<:n <':nrii<':
áfln de~èndcr<':kimt wordt Omámld door
een oude hilkstenen muur. Die muur had ier.smagisch. met
1>:)<Jrljes,mdseJ1,.1:erkdernilsen lt:iperê'ü.Kaar aanleiding
daa1v2<.11
h~fl ook het huis eeo muur als leidmotief
gekregen." \~liegen:,vijst de mour aan in de maquerte. "Die
nmur Ionpr.op e-enkrnnke,lendemanier dwars door het huis
heen en eindigt in et!'ngn")cehnard. Onderweg organiseert hij
in een keer nlle functies van het huis tot:een.samenhangende
plntcegrond. ·wevo,:.deneen verweerde steen die sprekend
lijkt op die van de tuinmuur. De vonn van.het buis
tra.uS:onn~ertz.-icbze)fin de !engteri.chtingvan een kopgevel
mee een mnns:.1.rdekap
nan de encreezijde, refererend nan
andere woonhuizen in de directe omge,,ing. tot een
asymmetrisch paviljoen aan de z~de van de ruin;''
Het Le,•erteen verrassende vorn, op met cc.-nintrigerende
kapc.onstnictîc~die tcdmisfh nog bchoorJijkuitdagend oogt.
''Daarom hebben 'NC ook w~n grote maquette gemaakt/ legt
zien hoe het werkt" 7,owelqua rechriek a1s<JHa
~feer
Ktljuit, '',.lmeçht goc.~t~ k1.1nnc.m
binn<..'ll.
0(..'0ral die onrcgclm:.'ltigcdak-vlakkenis het best ll<Y6
wel e..:nopg,wc om dat goed cc
<lct'J.illcrcu,want h-.:tntO(.."'t er natuurlijk perfect uit.den. Maar daar kvmcn wc wel uit. Ht:t is
bovcwli(.:nkuk wc.:rk.°'
Wï.cgcrtglimladit: f'ht <l~lupzidtt iijn we mis84.:hientl•\.'.hw(.:Jwee.'t
'echt~~ architecten.~'

Itt 'Niei;'h'eGtzichl!?n'01!dtr-a.>t•,\•i
itrcfdet: Ji:,osrEl'!,w door midd,:-:
·var.l?'.Wri~ks b:Nr1:h•wJ hoi?'?i'J!
m'.e!iwe
ge-;umii.etrrch::ei.wnfoV!!lHr.gg<~ft
1mi1 ln.m•;,1.l:.\V(1t1'Cor
aYt'hi!vC:it.crwil,\'i!
dcu
,-zrchilecten
rea!i.mt•n,hoer.chu,izt htm prn,'(t~i.'t
ln, ,w,t voorWeY.!id
hebbe,J::t•·VOl.?r
ogen?K~nfi!

eensrart.?füioffMtei:t.?r.bm'etlu
dar watfou bt!nJt fn dtze serienietmag.-;urbrei'!er.,
stuurjouv.1r1)1
datt füHr ,mru:tit:if,:>r.:,'ti1N:tcr.w,-:h.r.L
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