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ruihte nsat believen groter of kleincr
kunneD maken. Constructief-architeclo_
nisch gedacbl, is dat de goedkoopsie en
meest praktische oplossing voor lrel h
gecompliceerdlijkende probleem van cFn
6ouwopd:acnt wsarbij sen de mogeliikheid v;n htere {ijzigingen moest wor'ien
eedscht, Pas wie voo)' zon Drobleem hel
;eest vool de hand liggende antwoord
'weet.is eeD goed architect, want ook len
misschieo r{el itlist') in de architec rur
geldt de regel dai het gewone lJrevaleert
boven Ilet ongeltone.

LD

Rlervelds conslluclieve oplosslDgis ongetsr'ilfeld niet ell66n op economischeelrof
tec"hnische gronalen gebeseeld. Er zit wel
deseliik ook een 'idee' acllter, wa[ duidelii[ biijk! uit dc ilrcleling van het gebouq
Door het gekozen bou$sysEem rs nameliik deze e4ademie ook in ziin'oryanNe_
tie'gew66u gewotaleB:el' is geen langonderscbeid it! klaslokalen' direcleurs_ en
leralenka.tneE.wetkplaatsell, hal en over'bliiJlokaal. Wat in veel scholeD de zgD'
'r'e;rcseDtatiei'e luimtes' zij!, \'oors,l dus
dc s,ula, direoiiekamels ed' zijD hier
ruimtes die \'olsh'ekl gelijkwaardig aijn
&an &lle olerige; niet minder maar vooral ooL niet med!, Gls,zen tussenw&nden
&ccentueren op veel plaatsen deze org&_
ieke e€nheid, of zo men w : deze intexne
democratie,
Ook 8.1 onrdat de indeling zd ts dat
lerwanle 6[udietichLjngen $eeds in aan
secto[ bijeen ziln gebr&cht, is tlu een
geheel ontsta&n da,t op pletierlge rrijze de
gedechte &3n werkpl,aotsen o_ploept. Een
kungtecodemie is geen acnool tn oe gebruiEelirlke zin van hei woord. IIet arcent
ligt et heel sterk op zdlfwerkzaamheid;
e! wordt e.b.w. geploduceerd en creativiteit i$ de ontwelpende sfeer gedijt nu
eenm&al pas goed bij onderliDge belnvloeding, o,lth&rrs bii uitgebreide contacten tuEsen gerschillende soorten beziglEid. De iDterne openheid van het g|ebouw
is dasttoe ulterma,te geschikt. Ter ver'
sterktng va,n die openheid heeft Btetveld
bovendlen in de wa,nden van de gaugen
bu elk loksa,l lrot€ vitrines ontwolpen'
trso,r betde ztiden ope& waarin de le€rlingen hur eisqr vetrk LuDnen €aposeren.
tr[en zdet dus Diet sleeD steeals ledereen
bealg, me[ det ook elkaars definltieve
we.rketutletL warrdoof eeu g€zoDde vorh
va,n comttetitie wordt opgewekt. Dle vitsLus8 msk@ bovenalie! de gongeD in dit
gebouw tot lder d8'n &lle€n Dlcro-verkeersadcEE; tit mq,ken die g&trgen tot een
sodt lrlv6-museum, vssrbii a.lwe€r het
best€ Ujkt dat ter
woqd 'pl€Eiedg'het
omscbriJidns gebrutkt kaD worden. Aldo
vstl Eyct la&.kterlseerde Rietvelda welk
ret een gllmlach',
G€Ds als 'lrwadroten
e! gumfrlh eu pleder zijn bloedverl[anten tu de €er6te graad, Hoe deze aicNt€ct
aut betreitte, is moeililk in woorden te
vetrkkreD; its geloof zeus dat het oumocelttk ts. M€o mo€t ervoor door tljn gebouwen dwalen, er het lcht eD de kleuren, de op€Dheld en de wrhoudingen onalofgaar! €n roora,l niet zoeken naa,r eventueb tekortkomturgen, vant die ziln er
heus vel, ttraar zij vorden ruirtrschoots
goedgpmggkt door de sleer die e! heerst.
VaD buiteD berler is de school een glote
gl,oEen doos, met troodrecht daa,rop ee!

werkplas,tseDrleugelals eeD kleile, nra8.r
sublieme, fab ek. De glasqanden lopen
Ian de gto1laltot aan het' dak; de borst_
$eriDeeD zitteD etachter'. niet elin Daai_
door is hei gebou( beurtelings, aI naal de
lichLir)r81."en spiegel van de omgeving
en een open kijkdoos voor bezighedendie
vool geen meis geheim hoeveu te zijn.
Rietveld hield niet van afgeslotenheid,eu
daalom was glas van oudsher eeu ven
zijn talorieLe bou$ r!al erlalelr. Waar inkijk ongewenst is, bii model-iekenen bij
voorbeeld. kun[eD jalouziein of gordlinen
volstaan. Die glasgevels geven deze academie iets dat bijna immdterieel lilkt:
een ijlheid die zowel vedijnd als ethescl'r is, nret als gelukkig et1 noodzakeliih
tegenwicbt de zichtbare betonstructuur
daarachte!, eu bjj wis$elendlicht ook wisselendeJacetten iD de gevel$.EI is hier let_
terlijk een spel van Iicht eD schaduv; a1s
symbool ran ]ret spel dat ontwerpen heet,
erl det in deze acadenrienret een lichtvoe_
liige ernst geleerd vordt. De veronderstellilrg is niet gefaagd. dat de entourage van
het kunstonderwiis in de Gerrit Rietveld
Academie de results,ten z6dr positief zal
belNloeden. Dat zal dan de hoogste score
zijn die de speler Rietveld, posthuum,
maar toch in zijn werk springlevend
aan\sezig,ooit heefi kulnen bereiken. Een
architecr kan nauweliiks beter wensen. . .
K. WIEKART

