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How much change can a building endure? 
Are prolonged use and wear and tear 
inevitably followed by demolition and 
replacement by a next-generation model? 
On the campus of Eindhoven University 
of Technology, built sixty years ago, the 
equally old Main Building presented itself 
as a test case. A typical example of post-war 
reconstruction architecture, it emanated 
pure engineering logic upon completion in 
1963. Intensively inhabited and regularly 
adapted, however, it was exhausted at the 
beginning of the twenty-first century.

And yet the Main Building was not torn 
down. The changed cultural momentum 
ensured that what was previously seen as 
a model of progressive modernism was 
now also valued as heritage. And so the 
existing building was redesigned and given 
a new lease of life in 2019. The drastically 
renovated Main Building was renamed Atlas.

This book meticulously traces the events 
that led to Atlas. How the Main Building 
was designed in the 1950s and redesigned 
sixty years later. What it looked like then 
and what it looks like now. How it was used 
by its former inhabitants and how it will be 
used today and, finally, how the building 
has become a canvas for a work of art that 
pays homage to the image of science.

Hoeveel verandering kan een gebouw verdragen?
Zijn langdurig gebruik en slijtage onvermijdelijk 
de voorbode van sloop en vervanging door een 
exemplaar van een volgende generatie?  
Op de zestig jaar geleden aangelegde campus
van de Technische Universiteit Eindhoven bood 
het even oude Hoofdgebouw zich aan als test-
case. Als typisch geval van wederopbouwarchi-
tectuur straalde het bij oplevering in 1963 een 
zuivere ingenieurslogica uit. Intensief bewoond 
en regelmatig aangepast was het aan het begin 
van de eenentwintigste eeuw echter opgebruikt.

Toch werd het Hoofdgebouw niet gesloopt. 
Het veranderde culturele moment zorgde ervoor 
dat wat eerder gezien werd als een toonbeeld 
van vooruitstrevend modernisme nu ook als erf-
goed kon worden gewaardeerd. Vandaar dat het 
bestaande gebouw opnieuw kon worden ont-
worpen, om in 2019 te beginnen aan een tweede 
levensfase. Het drastisch vernieuwde Hoofd- 
gebouw heet voortaan Atlas.

In dit boek wordt precies nagegaan wat Atlas 
allemaal overkwam. Hoe het in de jaren vijftig 
werd ontworpen en hoe het zestig jaar later nog 
eens werd ontworpen. Hoe het eruit zag en hoe 
het er nu uit ziet. Hoe het door zijn vroegere 
bewoners werd gebruikt en hoe het nu gebruikt 
gaat worden. En, ten slotte, hoe het gebouw de 
drager kon worden van een kunstwerk dat eer 
bewijst aan het beeld van de wetenschap.

Eindhoven University of Technology 

Bernard Colenbrander | Joep Huiskamp | Norbert van Onna
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Foreword

This publication about the Atlas building is presented on 
the occasion of its festive inauguration. In addition to 
pictures taken by photographer Norbert van Onna, the book 
contains a number of articles about the architecture, history 
and art project of this extraordinary building, the eyecatcher 
of the campus that first opened its doors in 1963.

When I first set foot on the TU/e campus in 2008, I had just 
made the switch from the Ministry of Education, Culture 
and Science, where I had been responsible for the Higher 
Education Directorate for a number of years. During those 
years I was in a position to visit a series of attractive, 
mainly American campuses of (mostly) wealthy Ivy League 
universities. 

In contrast with those, the Eindhoven campus initially 
seemed a bit closed and introverted. Clearly, the challenge 
was to connect the grey 1960s and 1970s buildings to 
twenty-first- century research and education.

The Executive Board took up this challenge and the Campus 
2020 Project got off to a flying start. In close consultation 
with the faculties and under the energetic leadership of 
the director of the Housing Department and her team, 
blueprints were made for a number of major construction 
projects.

The idea was to not just renovate buildings or to construct 
new ones, but to also seize the opportunity to concentrate 
the campus along a pedestrian Green Carpet and thus boost 
the green character of the campus. The place had to actually 
feel like the home base of an academic community.

A place where as soon as the sun is out, students sit on the 
lawn during their lunch breaks and where scientists ponder 
their thoughts as they walk below the trees or around the 
pond. Think, in short, of Academia.

Such a campus would naturally offer attractive facilities for 
research and education, like Flux, Ceres and MetaForum, 
but also provide housing for students, like Aurora and 
Luna. And it would be an environment including student 
Eldorados such as the theatre, concert and dance halls in 
Luna and café The Hubble. Places that facilitate student life. 

In order to achieve the abovementioned green character, 
the parking policy had to be changed. That was easier 
said than done. However, we could not but face the fact 
that due to our growing student numbers and increasingly 
international character as well as the arrival of the Differ 
research institute and shortly Fontys, the TU/e was slowly 
changing into an authentic inner-city campus with some 
20,000 visitors every day. Close to the heart of an ambitious 
city of growing international importance. 

We live in a globalizing, digitizing and connected world and 
the significance of special places where people meet non-
virtually is increasing. The TU/e, like the ASML complex, the 
High Tech Campus and Strijp S, is one of the peaks in the 
Brainport Eindhoven plateau. 

Recent changes, such as the establishment of a Bachelor 
College and a Graduate School, have also affected the 
design and function of the university buildings. Whereas 
for a long time the adage was that every faculty could 
in principle have its own building, this principle has 
been abandoned by Flux. In addition to students, the 
Atlas building will accommodate two faculties as well as 
university services. 

The challenge the campus and therefore a large building 
such as Atlas faced was to keep the human scale intact. In 
my opinion, this project has succeeded in doing just that. 

Looking back on the realization of Atlas, we see a successful 
collaboration process involving architects, construction 
teams and university services. A process characterized 
by creativity, professionalism, energy and teamwork, its 
crowning glory the Atlas’s BREEAM certification as an 
outstanding sustainable building.

As the Main Building, Atlas has come to the end of a stage 
of life that lasted fifty years. In 2018 the TU/e formulated 
its strategy for 2030. We know that we face major social 
challenges that require technical and scientific answers. 
As a university of technology, we can shape these answers 
together with our partners inside and outside the Brainport 
ecosystem. 

The TU/e campus is (just about) ready. The metamorphosis 
of the Gemini building and new dwellings for students 
and young researchers are still in the pipeline. The eastern 
campus grounds will likely attract companies and institutes 
that have a link with the TU/e.

In its present form, Atlas is back as an iconic building, just 
like its architect Sam van Embden foresaw at the end of 
the 1950s. In its new form, it recaptures its position as the 
dominant building on the TU/e campus. The images and 
texts in this book underline this ambition. We’re ready for 
the next fifty years.

 
Jo van Ham

Vice President (2008-2018) TU/e

Red carpet
De Rode Loper
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Voor u ligt een boek over het gebouw Atlas, dat verschijnt 
bij de feestelijke opening. Het bevat naast de foto’s van 
fotograaf Norbert van Onna een aantal artikelen die ingaan 
op de architectuur, de historie en het kunstproject van dit 
bijzondere gebouw dat in 1963 werd geopend als een blik-
vanger op de campus.

Toen ik in 2008 mijn eerste schreden zette op de TU/e campus, 
had ik net de overstap gemaakt van het ministerie van  
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar ik een aantal jaren 
de verantwoordelijkheid droeg voor het directoraat Hoger 
Onderwijs. In die jaren kreeg ik de kans om een serie aan-
trekkelijke, voornamelijk Amerikaanse campussen te bezoe-
ken van (veelal) kapitaalkrachtige Ivy League universiteiten. 

In vergelijking daarmee kwam de Eindhovense campus aan-
vankelijk wat gesloten en introvert over. Er lag een duidelij-
ke uitdaging om de grijze gebouwen uit de jaren zestig en 
zeventig aan te sluiten op het onderzoek en onderwijs van 
de 21e eeuw.

Die uitdaging werd door het CvB aangegaan en het project 
Campus 2020 schoot uit de startblokken. In goed overleg met 
de faculteiten en onder de voortvarende regie van de direc-
teur van de Dienst Huisvesting en haar team werd de blauw-
druk gemaakt voor een aantal majeure bouwprojecten.

Het idee was om niet alleen gebouwen te renoveren of 
nieuwbouw te realiseren. De kans werd ook aangegrepen 
om de campus te concentreren langs een autovrije Groene 
Loper en daarmee het campuskarakter een groene impuls te 
geven. De plek moest ook daadwerkelijk aanvoelen als de 
thuisbasis van een academische community.

Een plek waar, als de zon ook maar even schijnt, studenten 
in de lunchpauze het grasveld opzoeken en waar je onder 
de bomen of rond de vijver in gedachten verzonken we-
tenschappers kunt zien wandelen. Kortom het beeld van 
Academia.

Een campus, die uiteraard aansprekende faciliteiten voor on-
derzoek en onderwijs biedt, zoals Flux, Ceres en MetaForum, 
maar ook met woonruimte voor studenten in de vorm van 
Aurora en Luna. Een omgeving met vrijplaatsen voor studen-
ten, zoals de theater-concert en danszalen in Luna en café 
The Hubble. Plekken die het studentenleven faciliteren. 

Om die eerder genoemde vergroening te realiseren, moest 
het parkeerbeleid gewijzigd worden. Dat ging niet zonder 
slag of stoot. Maar we moesten ons realiseren dat met het 
stijgen van de studentenaantallen, het toenemende inter-
nationale karakter, de komst van onderzoeksinstituut Differ 
en straks Fontys, de TU/e langzaam verandert in een echte 
inner city campus met dagelijks zo’n 20.000 mensen. 

Dicht bij het hart van een ambitieuze stad die groeit in in-
ternationale importantie. We leven in een globaliserende, 
digitaliserende en verbonden wereld en het belang van bij-
zondere plekken waar mensen elkaar niet-virtueel ontmoe-
ten neemt toe. De TU/e is net als het ASML complex, de High 
Tech Campus en Strijp S een van de pieken in de hoogvlakte 
van de Brainport Eindhoven. 

Recente veranderingen zoals de oprichting van een Bachelor 
college en een Graduate school hebben ook invloed op 
inrichting en functie van universitaire gebouwen. Was het 
adagium lange tijd dat iedere faculteit in principe over een 
eigen gebouw kon beschikken, met Flux is dat principe ver-
laten. In Atlas zullen studenten hun plek krijgen, naast twee 
faculteiten en de diensten. 

De uitdaging voor de campus, en dus ook voor een groot 
gebouw als Atlas, was hoe de menselijk maat intact te hou-
den. Dat is naar mijn mening ook in dit project uitstekend 
gelukt. 

Bij de realisatie van Atlas kunnen we terugkijken op een ge-
slaagd samenwerkingsproces tussen architect, bouwteam en 
diensten. Een proces dat gekenmerkt werd door creativiteit, 
professionaliteit, energie en teamwork. Met als kroon op 
het werk de BREEAM kwalificatie als outstanding duurzaam 
gebouw.

Atlas heeft als Hoofdgebouw een levensfase van vijftig jaar 
afgerond. In 2018 formuleerde de TU/e haar strategie voor 
2030. We weten dat we gesteld staan voor grote maatschap-
pelijke uitdagingen die vragen om technische wetenschap-
pelijke antwoorden. Die antwoorden kunnen we als tech-
nische universiteit met onze partners binnen en buiten het 
Brainport ecosysteem vorm geven. 

De TU/e campus is er (bijna) klaar voor. Op stapel staan nog 
de metamorfose van het gebouw Gemini en nieuwe wonin-
gen voor studenten en jonge onderzoekers. Het oostelijk 
campusgebied wordt een magneet voor de vestiging van 
bedrijven en instituten die een link hebben met de TU/e. 

Atlas is in zijn huidige gedaante weer terug als iconisch 
gebouw, zoals architect Sam van Embden dat eind jaren 
vijftig al had voorzien. In zijn nieuwe gedaante herovert het 
de positie als bepalend Hoofdgebouw op de TU/e campus. 
Beeld en tekst in dit boek onderstrepen deze ambitie. Op 
naar de volgende vijftig jaar.

Jo van Ham

Vice President (2008-2018) TU/e

Voorwoord  



9

The brutalist concrete construction of Atlas
De brutalistische betonconstructie van Atlas
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Sixty years ago, the state of science in the Netherlands was 
not bad, nor was it good. Things picked up after Profes-
sor Zernike from Groningen was awarded a Nobel Prize in 
Physics, which seemed to indicate a vital research culture. 
However, this culture was frustrated by cutbacks in higher 
education in 1956 and by a state committee that concluded 
that the competitive position of Dutch research was declin-
ing around the same time.1 Ambitions to reverse the decline 
gained momentum thanks to the thriving economy and the 
discovery of natural gas at Slochteren, which made it possi-
ble to simply grant wishes without anyone having to suffer 
or even perform for them. Universities also benefited from 
the wider scope this offered society. The establishment of 
Eindhoven University of Technology was not only an em-
inent demonstration of this fact, but it also took place at 
just the right moment. At the time of its opening, in 1957, 
the numbers of students at Dutch universities had begun to 
increase sharply.2

 That this increase took Eindhoven’s new university by 
surprise was clear from the plans for the new campus north 
of the city centre.3 It started in the mid-1950s with a com-
mission for a school building for 1,000 students and three 
specializations, namely Chemistry, Electrical Engineering 
and Mechanical Engineering. The university’s Hoofdgebouw 
or Main Building – which is the subject of this contribution 
– was designed for communal facilities, university adminis-
tration and general services as well as the Department of 
General Sciences, while it was also meant to temporarily 
accommodate the Departments of Chemistry and Electrical 
Engineering.
 The rapidly inflating expectations regarding student 
numbers – from 1,000 to 1,800 – also changed the anticipat-
ed spatial constellation. Initial plans included a single rep-
resentative central building, the low-rise of which would fit 
in with the low-rise halls that were also to be realized. But 
because of the increase in population this no longer sufficed 
and consequently a Main Building was erected between 
1959 and 1963, in the same period as the adjacent high-rise 
slabs of Electrical Engineering and Chemistry, which were 
granted accelerated autonomy.

The Main Building was composed of two parts: a low base 
consisting of four transparent, flat ‘boxes’, topped with a 
high-rise slab supported by two rows of 14 pylons. This slab 
occupied – to continue in key figures – a floor area of   170 x 
20 m and was 42 m high. The base housed the central func-
tions: the entrance hall, management and administration 
spaces, the canteen and the library. The high-rise slab was 
equipped with offices, laboratories and instruction spaces. 
 This was essentially the functional arrangement of the 
components that needed a place at the centre of the cam-
pus. The architecture of the time reflected the Zeitgeist of 
the reconstruction, which is often described as predominant-
ly optimistic. Such a mentality suited the architect chosen to 
design the Eindhoven University complex perfectly: together 
with J.L.C. Choisy, S.J. van Embden was responsible for the 
creative management of the then respected and sizeable 
Delft-based office OD 205.
 Van Embden wrote that he intended the campus build-
ing to breathe ‘the atmosphere of modern laboratories and 
modern factories’.

The Resuscitation of 
a Worn-out Building 

1  Kees Schuyt and Ed Taverne, 1950: Welvaart in Zwart-Wit (The 
Hague, 2000), 336-338. 

2 Ibid., 337.
3  All of the following facts and data about the campus are taken from: 

Bernard Colenbrander et al, Cultuurhistorische Verkenning Hoofdge-
bouw / Centrale Hoogbouw (Eindhoven, 2012).

Model of the TU/e campus (c. 1958)
Maquette van de TU/e campus (ca. 1958)
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Versleten gebouw 
gereanimeerd 

Bernard Colenbrander

1  Kees Schuyt, Ed Taverne, 1950. Welvaart in Zwart-Wit (Den Haag 
2000), p. 336-338.

2 Op. cit., p. 337.
3  De over de campus vermelde feiten en gegevens die volgen zijn alle 

ontleend aan: Bernard Colenbrander e.a., Cultuurhistorische Verken-
ning Hoofdgebouw / Centrale Hoogbouw (Eindhoven 2012). 

Zestig jaar geleden was de toestand van de bètaweten-
schappen in Nederland niet slecht, maar ook niet goed.  Een 
opsteker was de toekenning van de Nobelprijs voor natuur-
kunde aan de Groningse hoogleraar Zernike, wat leek te 
wijzen op een vitale onderzoekscultuur. Die cultuur werd 
echter gefrustreerd door bezuinigingen op het hoger onder-
wijs in 1956 en een staatscommissie kwam terzelfdertijd tot 
de conclusie dat de concurrentiepositie van het vaderlandse 
onderzoek bezig was te verslechteren.1 Ambities om de 
neergang te keren kregen de wind in de rug door de voor-
spoedige ontwikkeling van de economie en door de vondst 
van het aardgas bij Slochteren, die zomaar de aanzet gaf 
om vele wensen te kunnen honoreren zonder dat er voor 
geleden of zelfs maar gepresteerd hoefde te worden. Ook 
de universiteiten profiteerden van de wijdere armslag die de 
maatschappij zo geboden werd. De oprichting van de Tech-
nische Hogeschool in Eindhoven was daarvan een eminente 
demonstratie, plaatsvindend op het goede moment. Ten 
tijde van de opening, in 1957, begon het aantal studenten 
aan Nederlandse universiteiten namelijk sterk te stijgen.2 
Dat die stijging ook de nieuwe Eindhovense universiteit 
overviel, was te merken aan de planning van de nieuwe 
campus noordelijk bezijden de binnenstad.3 Het begon me-
dio jaren vijftig met de opgave voor een hogeschool voor 
1000 studenten en drie afstudeerrichtingen, te weten Schei-
kunde, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Het Hoofd-
gebouw van de universiteit – dat het onderwerp is van deze 
bijdrage - was gedacht voor de gemeenschappelijke voor-
zieningen, het bestuur en de algemene diensten, alsmede 
voor de afdeling Algemene Wetenschappen, terwijl het ook 
bedoeld was om voorlopig de faculteiten Scheikunde en 
Elektrotechniek onderdak te bieden. 
Met de snel opgeschroefde verwachtingen omtrent stu-
dentenaantallen van 1000 naar 1800 veranderde ook de 
voorspelde ruimtelijke constellatie. Aanvankelijk was een 
enkel representatief centraal gebouw voorzien, waarvan 
de laagbouw aan zou sluiten bij de eveneens te realiseren 
laagbouwhallen er omheen. Maar met de toenemende po-
pulatie volstond dat niet meer, wat als consequentie had 
dat het Hoofdgebouw tussen 1959 en 1963 overeind werd 
getrokken ongeveer gelijktijdig met de belendende hoog-
bouwschijven van Elektrotechniek en Scheikunde die ver-
sneld zelfstandigheid gegund werd. 

Het Hoofdgebouw werd gecomponeerd uit twee delen: een 
lage onderbouw, bestaande uit vier doorzichtige en platte 
‘doosjes’, met daar tussen een op twee rijen van veertien 
pylonen geplaatste hoogbouwschijf. Deze schijf bezette, 
om verder te gaan met de kerngetallen, een bodemopper-
vlak van 170 bij 20 meter en werd 42 meter hoog. In de 
onderbouw waren de centrale functies ondergebracht: de 
entreehal, de ruimten voor de administratie en het bestuur, 
de kantine en de bibliotheek. De hoogbouwschijf werd in-
gericht met kabinetten, laboratoria en instructiezalen. 
Zo was in hoofdzaken de functionele dispositie van de on-
derdelen die in dit centrum van de campus een plaats moes-
ten krijgen. In de architectuur tekende zich de tijdgeest af 
van de wederopbouw, die vaak nader wordt omschreven in 
termen van overwegend optimisme. Zo’n mentaliteit paste 
de architect die uitverkoren werd om het Eindhovense uni-
versiteitscomplex te ontwerpen uitstekend: S.J. van Embden, 

 

  
 

Preparation of the construction site of the Main Building 
(c. 1958)
Bouwput Hoofdgebouw (ca. 1958)
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’The idea is that the accommodation of the College of 
Technology will show its industrial origins freely and even 
emphatically, and provide teachers and students with an 
environment that is akin to a factory complex . . . an en-
vironment . . . industry ought to dispose of, and generally 
shall dispose of in the future.’

In the buildings on the Eindhoven campus the architect thus 
aspired to create an atmosphere that was on the one hand 
derived from already existing, typically industrial environ-
ments, but which on the other also contained instructions 
about the direction in which that environment was supposed 
to develop. Apparently, realistic intentions and prescriptions 
went quite well together. Van Embden’s ambitions reflected 
the spirit of national reconstruction, but they were also in 
line with the freedom the project allowed him. For as long 
as 35 years, until the end of the 1980s, he would remain 
involved in the campus as a supervising architect of not only 
the Main Building, but all of the buildings.
 To any twenty-first-century designer, such a prolonged 
dominance is simply incomprehensible. The flexibility of 
social processes, the highly advanced division of labour and 
the fragmentation of financial interests and commission-
ing have together ensured that spatial planning is now a 
process no longer all-encompassing and long-term, but one 
divided into individual projects of relatively limited duration 
and size.
 Eventually this also happened in the case of the Eind-
hoven campus – with an impact that was clearly perceptible. 
Sixty years after its creation, the Main Building of the cam-
pus became a ‘project’, the aim of which was to prepare it 
for a new phase of life, after which it would be called Atlas. 
It was not demolished. Apparently Van Embden’s suggestion 
that a campus design had to be so ambitious that it would 
be future-proof was convincing enough to encourage a later 
generation to steer towards its survival.
 
The fact that the Main Building was allowed to survive in-
dicates an appreciation that is characteristic of a later, post-
modern cultural stage, much later than the period in which 
the building was created. At that later stage, the hopeful 
promise of modernity itself was being filed away as a histor-
ical phenomenon. Culture everywhere became susceptible 
to the realization that old things were in danger of being 
pushed out of time. Motivated by this susceptibility, the 
sphere of influence of heritage preservation was stretched 
and even extended to a category of buildings that seemed 
less open to this initially: that of buildings put together on 
the basis of principles of regularity and repetition and in-
cluding mass-produced components, something that became 
common practice in the post-war reconstruction period.
 So, was architecture becoming a consumer item like all 
of the other consumer items that flooded society after the 
war? Was it not the most natural thing to do to simply allow 
these built consumer items to go to waste once they were 
worn out? Indeed, several of the Eindhoven campus build-
ings did not make it to the present for this reason. However, 
cultural policy’s susceptibility to post-war heritage grew. 
While the number of buildings listed as monuments in the 
Netherlands after the Second World War seemed to have 
reached a barely manageable size by 2013, a space was never- 
theless cleared for an extra 200 buildings from the 1940-
1965 period.4 That number even included an Eindhoven Uni-
versity campus building, the W-Hall, albeit in a transformed 
state, since the machine hall of the past had been drastically 
converted into a central library and faculty building shortly 
before the building was listed in 2013. 

4  All of the selected buildings have been published in: Dorine van 
Hoogstraten and Ben de Vries, Monumenten van de Wederopbouw: 
Nederland 1940-1965: Opbouw en Optimisme (Rotterdam, 2013).

die samen met J.L.C. Choisy de creatieve directie voerde van 
het destijds gerespecteerde en omvangrijke bureau OD 205 
uit Delft. 
Van Embden schreef dat het zijn bedoeling was dat de ge-
bouwen van de campus ‘de sfeer van het moderne labora-
torium en van de moderne fabriek’ zouden uitademen. ‘Het 
is de bedoeling dat de behuizing van de T.H. straks vrijelijk 
en zelfs met nadruk haar industriële afkomst zal tonen en 
docenten en studenten een milieu zal bieden, dat verwant 
is met een fabriekscomplex, (…) een omgeving … zoals ook 
de industrie zou behoren te hebben, en zoals die in de toe-
komst in de regel ook zal bieden.’ 

De architect streefde met zijn gebouwen op de Eindhovense 
campus dus een atmosfeer na die enerzijds ontleend was 
aan een typisch industriële omgeving zoals deze al bestond, 
maar anderzijds ook een instructie bevatte omtrent de 
richting waarin dat milieu zich zou moeten ontwikkelen. 
Realistische intenties gingen hier blijkbaar gelijk op met vin-
gerwijzingen. De ambitie van de architect weerspiegelde de 
geest van de vaderlandse wederopbouw, maar strookte ook 
met de ruimte die Van Embden gelaten werd bij dit project. 
Hij zou maar liefst 35 jaar lang, tot het einde van de jaren 
tachtig, als controlerend architect bij de campus betrokken 
blijven en dan niet alleen voor het Hoofdgebouw, maar 
voor alle gebouwen. 
Een zo breed en lang uitgestrekte invloed is voor een ont-
werper in de eenentwintigste eeuw eenvoudigweg ondenk-
baar geworden. De beweeglijkheid van het maatschappelijk 
proces, de ver voortgeschreden arbeidsdeling en de frag-
mentatie van de financiële belangen en het opdrachtgever-
schap hebben er samen voor gezorgd dat ruimtelijke plan-
ning een proces is geworden dat niet meer alles omvattend 
en voor een lange termijn wordt opgezet, maar opgedeeld 
wordt in afzonderlijke projecten van relatief beperkte duur 
en omvang.
Zo is ook gebeurd met de Eindhovense campus - en de aldus 
veroorzaakte effecten zijn er duidelijk aan af te lezen. Zes-
tig jaar na zijn ontstaan is het Hoofdgebouw van de campus 
een ‘project’ geworden, dat als doel heeft het gebouw klaar 
te maken voor een nieuwe levensfase, waarna het Atlas zal 
worden genoemd. Het werd niet gesloopt. Blijkbaar was de 
aanwijzing van Van Embden, dat de campus met voldoende 
ambitie ingericht diende te worden om hem toekomstbe-
stendig te maken, overtuigend genoeg om een latere gene-
ratie ertoe te bewegen aan te sturen op voortbestaan. 

Dat het Hoofdgebouw mocht overleven duidt op een ap-
preciatie die karakteristiek is voor een latere, postmoderne 
culturele fase dan de periode waarin het gebouw ontstond. 
In die latere fase werd de hoopvolle belofte van de moder-
niteit nota bene zelf bijgezet als een historisch fenomeen. 
Allerwegen werd de cultuur gevoelig voor het besef dat de 
oude dingen uit de tijd dreigden te worden geduwd. Gemo-
tiveerd door die gevoeligheid is de invloedssfeer van het erf-
goedbehoud opgerekt en zich zelfs gaan uitstrekken tot een 
categorie van gebouwen die daar in eerste instantie minder 
vatbaar voor leek te zijn: de categorie van gebouwen die in 
elkaar is gezet op basis van de beginselen van regelmaat en 
herhaling, met in massa gefabriceerde onderdelen, zoals in 
de naoorlogse wederopbouw de praktijk was geworden. 
Was de architectuur daardoor niet bezig een verbruiksarti-
kel te worden zoals alle andere verbruiksartikelen die na de 
oorlog de maatschappij overspoelden? Lag het daarom niet 
voor de hand om deze gebouwde gebruiksartikelen maar 
gewoon te laten verdwijnen zodra ze versleten waren? 
Op de Eindhovense campus zijn om die reden inderdaad 
verscheidene gebouwen gesneuveld onderweg naar het 
heden. In het cultuurbeleid groeide echter de ontvankelijk-
heid voor naoorlogs erfgoed. Terwijl nationaal het aantal 
bouwwerken met een monumentenstatus na de Tweede 
Wereldoorlog al een nauwelijks beheersbare omvang leek 
te hebben bereikt, werd in 2013 toch nog plaats ingeruimd 
voor een aanvulling van tweehonderd exemplaren uit de 
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4  Alle geselecteerde bouwwerken werden gepubliceerd in: Dorine 
van Hoogstraten, Ben de Vries, Monumenten van de Wederopbouw. 
Nederland 1940-1965. Opbouw en Optimisme (Rotterdam 2013).

While the W-Hall was being added to the select company of 
national monuments, the planning for the thorough reno-
vation of the building next door – the Main Building – took 
off. Five years later, in 2018, those plans have culminated in 
the completion of Atlas, a project that in many ways could 
lay claim to a nomination by authorities more credibly than 
the renovated W-Hall, because architecture and heritage are 
reconciled quite amiably in this building whereas they are 
reconciled rather awkwardly in the transformed W-Hall.
 At the time of its conception, when Atlas was still called 
the Main Building, it was inevitably dedicated to the atmos-
pheres of industry and factory. Today, 55 years later, the lie 
of the land has changed completely, however, and the main 
theme of Atlas’s branding is the building’s sustainability. In 
today’s world there are many instruments available to test 
this, but in the construction industry the main challenge is 
to obtain the unpronounceable ‘BREEAM-NL’ label. Atlas 
achieved this. It scored an ‘outstanding’ – which is appar-
ently even better than an ‘excellent’ – and therefore it can 
claim to be one of the most sustainable educational build-
ings in the Netherlands.
 This achievement was procured by a number of drastic 
design choices that can be classified in accordance with 
two broad categories, namely the reuse of materials and 
the consistent selection of energy-efficient installations 
and solutions. For example, one can call the new façade 
beautiful and say that its rhythm responds sensitively to the 
previous façade conceived by Van Embden, but one can also 
quote the cold-blooded rhetoric of the technical description 
the university distributes via the Internet:

’The new glass curtain wall with windows that can be 
opened automatically and operated individually is provided 
with triple heat-resistant glazing, the inside of which is clad 
with a fabric that provides both indoor heat resistance and 
light resistance. The state-of-the-art materials used ensure 
that this ‘simple’ curtain wall equals a double-skin façade’s 
Rc values  . The cloth can be drawn at night, so the thermal 
value of the façade even measures up to that of an insu-
lated cavity wall. Using this type of curtain wall allows the 
preservation of as much of the existing (façade) construction 
as possible (sustainable and cost-saving), while the require-
ments with regard to energy consumption, daylight and 
character are amply met.’

This new façade is called a ‘smart’ façade, which in this case 
means that even though it still looks relatively simple, its 
uses and climatic performance represent a huge step for-
ward compared with the stage of Van Embden’s ‘factory’ 
architecture. Nevertheless, it is equally possible to make 
the case that Van Embden was also extremely smart, not so 
much because of the clear organization of university func-
tions he invented, but because of the brilliant way he 
developed his spatial concept.
 Around 1960, when thanks to the construction of auton-
omous Departments of Chemistry and Electrical Engineer-
ing the campus had enough critical substance to make the 
landscape and the buildings resonate with each other, that 
is what happened. The grammatical kinship of the high-
rise slabs could be read from their volumetric dimensioning 
and from the access from the outside, which was organized 
in two layers, the ground floor and the first floor. In the 
modular façade structure, oriented to all sides, the mutual 
connection was further accentuated without any demon-
stration of autonomous form constraints. Here a module 
size – of 1.24 m to be exact – was simply repeated across all 
buildings. Precisely this resolute avoidance of any tendency 
towards central representativeness made it possible for the 
Main Building to become the pivot around which the cam-
pus complex revolved on the one hand, but only as part of 
a layered web that had as many centres as it could accom-
modate social encounters on the other. To encourage such 
social encounters, the buildings were attached to each other 
by a footbridge at the first-floor level, which all the more 

periode 1940-1965.4 Tot die tweehonderd behoorde zelfs 
een gebouw op de Eindhovense universiteitscampus, name-
lijk de W-hal, in getransformeerde toestand nog wel, want 
de machinehal van weleer was kort voor de aanwijzing in 
2013 drastisch verbouwd tot centrale bibliotheek en facul-
teitsgebouw. 

Terwijl de W-hal werd ingelijfd bij het selecte gezelschap 
van nationale monumenten begon de planvorming voor de 
grondige renovatie van het gebouw ernaast: het Hoofdge-
bouw. Vijf jaar later, in 2018, mondt die planvorming uit in 
de oplevering van Atlas, een project dat in veel opzichten 
geloofwaardiger dan de verbouwde W-hal aanspraak zou 
kunnen maken op nominatie van hogerhand, omdat archi-
tectuur en erfgoed elkaar in dit gebouw uiterst beminnelijk 
toenaderen terwijl dat in de getransformeerde W-hal nogal 
onbeholpen gebeurt. 
Bij zijn ontstaan, toen Atlas nog Hoofdgebouw werd ge-
noemd, werd het gebouw nog met volledige vanzelfspre-
kendheid opgedragen aan de atmosfeer van industrie en 
fabriek. Nu echter, vijfenvijftig jaar later, waait de wind uit 
een heel andere hoek en is het grote thema in de branding 
van Atlas de duurzaamheid van het gebouw. Daarvoor 
zijn in de wereld van vandaag heel wat toetsinstrumenten 
voorradig, maar in de bouw wordt vooral gekoerst op het 
verwerven van het onuitspreekbare ‘BREEAM-NL’-label. Voor 
Atlas is dat gelukt. Het gebouw kwam als ‘outstanding’ uit 
de test, wat doorgaat voor nog beter dan ‘excellent’, en kan 
er daarmee aanspraak op maken een van de duurzaamste 
onderwijsgebouwen van Nederland te zijn. 
Deze prestatie is bewerkstelligd door een aantal drastische 
keuzes in het ontwerp, te rubriceren volgens twee globale 
categorieën, namelijk het hergebruiken van materialen en 
een consequente keuze voor energiezuinige installaties 
en oplossingen. Over de nieuwe gevel bijvoorbeeld, kan 
gezegd worden dat hij mooi is en in zijn ritme gevoelig in-
speelt op de vorige, nog door Van Embden bedachte, gevel, 
maar ook kan geciteerd worden uit de koelbloedige reto-
riek van de technische beschrijving die door de universiteit 
via het internet verspreid wordt:

’De nieuwe glazen vliesgevel met ramen, welke automatisch 
te openen zijn en individueel bedienbaar, wordt voorzien 
van een drievoudige zonwerende beglazing (triple glazing) 
met aan de binnenkant een doek dat voorziet in zowel bin-
nenzonwering als lichtwering. Door het gebruik van state-
of-the-art materialen evenaart deze ‘eenvoudige’ vliesgevel 
de Rc-waardes van een dubbele huidfaçade. ’s Nachts kan 
het doek worden neergelaten, zodat thermische waarde van 
de gevel zich zelfs kan meten met een geïsoleerde spouw-
muur. 
Door de toepassing van dit type vliesgevel kan zoveel mo-
gelijk van de bestaande (gevel)constructie behouden blijven 
(duurzaam en kostenbesparend), terwijl ruimschoots wordt 
voldaan aan de eisen wat betreft energieverbruik, daglicht 
en uitstraling.’

Deze nieuwe gevel heet ‘slimme’ gevel, wat hier betekent 
dat, ook al ziet hij er nog steeds betrekkelijk eenvoudig uit, 
in gebruiksmogelijkheden en klimatologische prestaties een 
enorme stap voorwaarts is gezet ten opzichte van de fase 
van de ‘fabrieks’-architectuur van Van Embden. Desondanks 
kan net zo goed aannemelijk worden gemaakt dat ook Van 
Embden al buitengewoon slim was, niet eens zozeer vanwe-
ge de overzichtelijke ordening van de universitaire functies 
die hij bedacht als wel vanwege de briljante doorwerking 
van zijn ruimtelijke idee. 
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replaced the notion of a fixed location with an invitation to 
move about and make contact.
 The entrance of the Main Building proved that Van Emb-
den’s version of ‘smart’ could go hand in hand with ‘grandi-
ose’. People entered through a double-high space that was, 
as if it were the nave of some secular cathedral, covered by 
a brutalistically detailed concrete vault. At the ground floor 
level, ‘entrance’ implied a quadruple possibility to enter, as 
the building had accesses in all four quarters of the compass. 
At the first-floor level the entrance had a raised continua-
tion: a footbridge that cut right across the cathedral.

What happened here revealed the logic of an engineer with 
well-developed spatial skills and a useful remnant of suscep-
tibility to architectural drama. That logic lasted a long time, 

Toen de campus omstreeks 1960 met de bouw van de au-
tonome faculteiten Scheikunde en Electrotechniek genoeg 
kritische substantie kreeg om landschap en gebouwen 
met elkaar in resonantie te brengen, gebeurde dat ook. 
De hoogbouwschijven toonden hun grammaticale fami-
lieverwantschap in hun volumetrische dimensionering en 
in hun over twee lagen, op de begane grond en de eerste 
verdieping, georganiseerde ontsluiting van buitenaf. In de 
modulaire, alzijdig georiënteerde gevelopbouw werd het 
onderlinge verband verder geaccentueerd, zonder enige 
demonstratie van autonome vormdwang. Hier werd een-
voudig een moduulmaat, van 1,24 meter om precies te 
zijn, gerepeteerd over alle gebouwen heen. Juist daardoor, 
door het subiet ontwijken van iedere neiging naar centrale 
representativiteit, kon het Hoofdgebouw weliswaar de spil 
worden in het campuscomplex, maar dan wel als onderdeel 
van een gelaagd web dat net zoveel centra had als er sociale 
ontmoetingen konden optreden. Die sociale ontmoetingen 
werden aangemoedigd door de gebouwen op één hoog aan 
elkaar vast te maken met een loopbrug, zo des te meer het 
idee van een gefixeerde plaats inruilend voor een uitnodi-
ging tot beweging en contact. 
Dat deze opvatting van ‘slim’ ook samen kon gaan met 
grandioos, werd bewezen in de entree van het Hoofdge-
bouw. Daar kwam men binnen in een dubbelhoge ruimte 
die, alsof het het schip betrof van een seculiere kathedraal, 
afgedekt werd door een brutalistisch bewerkt gewelf van 
beton. Entree betekende hier op het maaiveld ook een 
viervoudige mogelijkheid van binnenkomen, omdat het 
gebouw naar alle vier windrichtingen toegangen had. Op 
één hoog kreeg de entree een vervolg op niveau, waar de 
loopbrug de kathedraal dwars doorkruiste. 

Wat hier aangericht was, verried de logica van een ingeni-
eur met goed ontwikkeld ruimtelijk inzicht en een zinnig 
restant van gevoeligheid voor architectonisch drama. Die lo-
gica ging lang mee, maar bleek uiteindelijk toch afhankelijk 
te zijn van de persoonlijke betrokkenheid van de bedenker. 
In de tien jaar na het pensioen van Van Embden werd eerst, 
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but ultimately nevertheless proved to be dependent on the 
personal involvement of its inventor. In the ten years after 
Van Embden’s retirement, the ownership of the buildings 
was first, in 1995, transferred from the Dutch government 
to the university itself and subsequently, a few years later, a 
new master plan was drafted to respond to the new reality. 
 This master plan was supervised by Rotterdam architect 
Wytze Patijn, who at that time was also the Dutch Govern-
ment Architect, and approved in 1999. Though the master 
plan was more or less correct in terms of its primary diag-
nosis, the cure it prescribed was more or less mistaken. A 
logical observation was that the network-like system of the 
campus had lost its coherence over time, after various exten-
sions of its range of buildings – buildings that, incidentally, 
were not only allocated to the university itself, but to third 
parties as well. Just as understandable were ideas to move 
some functions, especially the central library, out of the 
Main Building and to accommodate them elsewhere. 
 The proposed remedies were less convincing, however, 
especially in how they impacted the position of the Main 
Building. One proposal suggested underlining the coherence 
of the actual university domain by redesigning an east-west 
axis – known as De Wielen – into a car-free zone. This was 
a valid idea in itself, but its coarse material implementation 
severely damaged the concept of a Main Building with en-
trances on all sides. Instead, a main entrance created on the 
south side demoted the north side to the back of the build-
ing. It was on good grounds, however, that the plans for 
the original campus did not include any backs of buildings 
– these were not compatible with the basic assumption of a 
network that does not allow exclusive subjection to centrip-
etal or centrifugal tendencies: because they both apply, in 
equal measure.

namelijk in 1995, het bezit van de gebouwen overgedragen 
van het Rijk op de universiteit zelf, waarna een paar jaar 
later door middel van een masterplan werd ingespeeld op 
de nieuwe realiteit. 
Dat masterplan werd gesuperviseerd door de Rotterdamse 
architect Wytze Patijn, die op dat moment ook rijksbouw-
meester was, en vastgesteld in 1999. Was dat masterplan 
min of meer correct in zijn primaire diagnose, in de voor-
gestelde receptuur was het min of meer abuis. Een logische 
constatering was dat de netwerk-achtige systematiek van de 
campus in de loop der tijd aan samenhang had ingeboet, na 
diverse uitbreidingen van het gebouwenareaal, die overi-
gens niet alleen bestemd voor de universiteit zelf maar ook 
voor externe partijen. Even navolgbaar waren ideeën om 
sommige functies, met name de centrale bibliotheek, liever 
te verhuizen uit het Hoofdgebouw naar elders. 
Minder aannemelijk echter waren de remedies die werden 
voorgesteld, ook voor zover ze invloed hadden op de positie 
van het Hoofdgebouw. Voorgesteld werd om de samenhang 
van het domein van de eigenlijke universiteit aan te zetten 
door een oost-westelijke as, De Wielen, vorm te geven als 
een autovrije zone. Op zichzelf was dit een steekhoudend 
idee, maar door de grofstoffelijke uitvoering ervan raakte het 
concept van de alzijdige entree van het Hoofdgebouw flink 
beschadigd. Het gebouw kreeg nu een hoofdentree aan de 
zuidzijde, terwijl de noordzijde eenvoudig achterkant werd. 
Achterkanten kwamen echter op goede gronden niet voor in 
de plannen voor de oorspronkelijke campus, omdat ze zich 
niet verdragen met het uitgangspunt van een netwerk dat 
geen exclusieve onderworpenheid kent aan middelpuntzoe-
kende dan wel middelpuntvliedende neigingen: die zijn na-
melijk allebei van toepassing, in evenwaardigheid. 
Naderbij tot het Hoofdgebouw tredend, vielen door 
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 On approaching the Main Building, other violations re-
sulting from the executed master plan struck the eye as well. 
Originally, the kinship between the quadruple base and the 
high-rise slab was expressed by a transparent curtain wall, 
which in its precise composition was synchronized with the 
low-rise buildings elsewhere on the campus. Patijn now had 
three of the four boxes of the base clad in a wood-colour-
ed panelling without any reference, other than perhaps 
the supplier brochure that happened to be on his desk. A 
further proof of iconoclasm seems to be the relocation of 
the southern entrance to the building’s exterior, which un-
derlines the fact that from that moment on, this was the 
only entrance – with the unpleasant side-effect of lumping 
together the base and the high-rise slab.
 In short, the absence of Van Embden began to have con-
sequences, especially in the cathedral of the Main Building 
that was, following instructions in the new master plan, 
enriched with a suspended extra floor over almost the full 
length of the building, leaving little or nothing of the origi-
nally intended spatial effect. 

Dealing with an old building involves more sensitivity than 
many people may care to acknowledge. The refit of a build-
ing does not necessarily have to go hand in hand with docil-
ity, but designers do need to be sufficiently motivated (and 
‘smart’) to appreciate the essential qualities of what they 
find. Though some might think that the Eindhoven campus 
was the result of a plainly executed, extremely robust engi-
neering programme, the spatial system realized under Van 
Embden’s leadership was actually vulnerable and easily fell 
prey to the misunderstandings of those responsible for the 
maintenance and renovations that were considered neces-
sary. This helps to find an explanation for the, in hindsight, 
seemingly useless assault the Main Building was forced to 
undergo around 2000. 
 Roughly the same agenda that resulted in a damaged 
Main Building at that time, however, was once again on the 
table on the occasion of the transformation that was pro-
posed 15 years later. Again, the intention was to move func-
tions from one place to another, but unlike last time, a much 
more drastic renovation was now on the agenda. Given the 
scale and complexity of the proposals, demolition was, both 
practically and commercially, an option that needed to be 
seriously considered. After all, the total demolition of real 
estate is in many cases foreshadowed by a period of insuffi-
cient maintenance supplemented by a couple of architectur-
al assaults on the basis of a complete lack of understanding. 
The Main Building is a fortunate exception to this indefinite 
rule: the building survived and was even fully resuscitated 
during its most recent transformation.
 The fact that the transformation from ‘Main Building’ to 
‘Atlas’ has ended well can, beyond the shadow of a doubt, 
be attributed to the commitment of the architecture firm 
that was hired to carry out this specific task: the Amsterdam 
firm Team V, more particularly one of its two creative di-
rectors, Do Janne Vermeulen. Team V is a recent split-off of 
Meyer & Van Schooten Architects, which was founded in the 
1980s and was responsible for the iconic ING House – nick-
named ‘De Kruimeldief’ (Dustbuster) – along the Amsterdam 
ring road, among other buildings. 
 For the independent Team V, Atlas is one of a series of 
projects with which the office is creating a name for itself. 
Another is the large-scale transformation of the Gelderse 
Provinciehuis – the administrative offices of the province 
of Gelderland in Arnhem – which was completed in 2017 
on the basis of the original design by Dutch Government 
Architect Jo Vegter (incidentally a contemporary of ‘our’ 
Van Embden). Another similar project is the renovation of 
the Ministry of Finance in The Hague, also on the basis of an 
original Vegter design, which was completed in 2009, when 
Vermeulen was still working for Meyer & Van Schooten.
 If these projects are any indication, Team V has set its 
sights on buildings with a public function and a certain 

toedoen van het uitgevoerde masterplan ook andere 
schendingen in het oog. Oorspronkelijk kwam de fami-
lieverwantschap tussen de viervoudige onderbouw en de 
hoogbouwschijf tot uitdrukking in een doorzichtige vlies-
gevel, die in zijn precieze compositie gesynchroniseerd was 
met de lage bebouwing elders op de campus. Patijn zorgde 
er nu echter voor dat drie van de vier doosjes van de on-
derbouw werden ingepakt in een houtkleurige beplating 
zonder enige referentie, anders dan misschien de leveran-
ciersbrochure die toevallig bij hem op tafel lag. Een verder 
bewijs van iconoclasme lijkt de verschuiving van de zuide-
lijke entreepui naar buiten toe te zijn, waardoor inderdaad 
wordt uitgedrukt dat de entree vanaf nu exclusief hier te 
vinden is, maar dan wel met als hinderlijk bijverschijnsel dat 
onder- en bovenbouw aan elkaar vastkoeken.
Kortom, de afwezigheid van Van Embden begon gevolgen 
te hebben, zeker ook in de kathedraal van het Hoofdge-
bouw, die op instructie van het nieuwe masterplan, werd 
verrijkt met een ingehangen extra vloer over vrijwel de volle 
lengte van het gebouw, waarna van het oorspronkelijke 
ruimtelijke effect weinig meer over was.                                         

De omgang met een oud gebouw is een gevoeliger bezig-
heid dan menigeen misschien wil inzien. Toch hoeft een 
gebouw aanpassen niet per se gepaard te gaan met volg-
zaamheid. Wel moet een ontwerper gemotiveerd (en ‘slim’ 
genoeg) zijn om wezenlijke kwaliteiten van wat hij of zij 
aantreft op waarde kunnen schatten. Mocht het zo lijken 
alsof de Eindhovense campus het resultaat was van een 
nuchter afgewikkeld, uiterst robuust ingenieursprogramma, 
in werkelijkheid was het onder leiding van Van Embden 
gerealiseerde ruimtelijke systeem kwetsbaar en gemakkelijk 
vatbaar voor misverstanden bij het uitvoeren van onder-
houd en noodzakelijk geachte aanpassingen. Dat helpt bij 
het zoeken naar een verklaring voor de achteraf zinloos lij-
kende aanslag die het Hoofdgebouw omstreeks 2000 moest 
ondergaan. 
Globaal dezelfde agenda die toen echter zorgde voor scha-
de aan het Hoofdgebouw lag andermaal voor bij de trans-
formatie die vijftien jaar later werd voorgesteld. Ook nu was 
het de bedoeling om functies te verhuizen van de ene plek 
naar de andere, maar anders dan de vorige keer stond dit 
keer een veel drastischer renovatie op de agenda. Gelet op 
de omvang en complexiteit van wat werd voorgenomen was 
sloop, praktisch en zakelijk beschouwd, een optie die seri-
eus te overwegen was. Hoe vaak komt het in het vastgoed 
immers niet voor dat volledige afbraak wordt ingeleid door 
een periode van onvoldoende onderhoud, aangevuld door 
een paar door onbegrip veroorzaakte architectonische aan-
slagen? Het Hoofdgebouw is de gelukkige uitzondering op 
deze onbestemde regel; het gebouw heeft het overleefd en 
is bij de nieuwe transformatie zelfs volledig gereanimeerd 
geraakt.         
Dat de omvorming van ‘Hoofdgebouw’ tot ‘Atlas’ goed is 
afgelopen kan zonneklaar in verband worden gebracht met 
de betrokkenheid die de daarvoor aangetrokken architect 
met specifiek deze opgave tentoonspreidde. Die architect 
is het Amsterdamse bureau Team V, meer in het bijzonder 
een van beide creatieve directeuren, namelijk Do Janne 
Vermeulen. Team V is een recente afsplitsing van het in de 
jaren tachtig opgerichte bureau Meyer en Van Schooten, dat 
onder andere verantwoordelijk was voor het iconische ING 
House, bijgenaamd ‘De Kruimeldief’, langs de Amsterdamse 
ringweg. 
Voor het zelfstandige Team V is Atlas een van een serie pro-
jecten waarmee de signatuur van het bureau gevestigd aan 
het raken is. De in 2017 opgeleverde grootscheepse trans-
formatie van het Gelderse Provinciehuis in Arnhem, op basis 
van het origineel van rijksbouwmeester Jo Vegter (overigens 
een generatiegenoot van ‘onze’ Van Embden) hoort daarbij. 
Een soortgelijk project is de renovatie van het Ministerie 
van Financiën in Den Haag, ook in dit geval op basis van een 
origineel van Vegter, die in 2009 werd opgeleverd, toen nog 
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representativeness that qualify for a second life after a gen-
eration of intensive use. In addition, the firm’s involvement 
in complex infrastructural projects is also noteworthy. The 
most recent example of this is the commission Team V ac-
quired as part of a consortium for the design of the Zuidas 
dock in Amsterdam, located where Station Zuid and the A10 
motorway meet and Amsterdam-Zuid transitions into Am-
sterdam-Zuidas. 

Considering the projects in its portfolio, it is striking that 
Team V does not actually have a dominant signature with 
regard to shapes, materials, detailing or grammatical con-
stants that recur throughout the work. The connecting, 
external characterization remains rather vague, though 
there are corresponding impressions: Team V produces ar-
chitecture that exudes an atmosphere of a certain luxurious 
neutrality, a neutrality that in the case of Atlas could well 
mark a twenty-first-century continuation of Van Embden’s 
industrial signature.
 Another typical characteristic of the firm can be distin-
guished in the simultaneous management of large-scale 
renovation projects and complex infrastructures. Both are 
categories that require the design to contain the result of a 
consistent, rigorous analysis of the case which, by induction, 
provides solutions for what initially presents as a jumble of 
problems and issues. This is not, therefore, work that de-
scends on blank paper as if by magic. It is, conversely, work 
that is primarily aimed at finding a sustainable ‘concept’ in 
the best possible sense of what that notion can mean – after 
all, in architecture the notion ‘concept’ is on occasion also 
attached to fabrications that are hardly worth the term.
 The designs of Team V, however, present an approach 
that is actually aimed at problem solving at some level of 
complexity. This aim does not appear to be based on consid-
erations of a theoretical nature, for example about compo-
sition, tectonics, aesthetics or style. This may be related to 
the previous training of both design directors. Jeroen van 
Schooten has what the world of architecture calls an ‘acad-
emy background’: rather than at the Universities of Delft 
and Eindhoven, he trained at the Academy of Architecture 
in Arnhem. This usually points to an artisanal and practical 
rather than intellectual orientation to the profession. Do 
Janne Vermeulen’s interest is synchronic to the extent that 
during her training at the Bartlett School of Architecture in 
London, with Peter Cook as the leading figure, analysing 
problems by physically producing objects and installations 
was an essential part of the method, while reading and re-
flecting were not necessarily causally in line with this. 

What, then, are the components of the ‘concept’ that Team 
V devised for Atlas? The first is that a very selective look 
was taken at what has happened to the building since Van 
Embden’s design was erected on the construction site. Each 
step in the development of a building is evaluated: is it 
worth preserving or not. In official monuments, interme-
diate phases in their histories are usually only hesitatingly 
removed when it is absolutely clear that they just do not fit. 
This is why restorations seldom exactly restore a building to 
the situation it was on completion; this is a fate that rarely 
befalls even the most important buildings in the history of 
architecture.
 The history of a building’s use represents a value that 
can induce caution during its renovation. In the case of At-
las, however, Team V distinguished one period in the build-
ing’s history that was eligible for correction: the previous 
renovation that had taken place 15 years before. The office 
decided not to start from Wytze Patijn’s 2000 redesign, but 
to go back further in time, that is: back to the intentions 
with which Van Embden created the building. 
 Hence, the first task was to peel and prize off everything 
that had been stuck onto the building over the years, to 
reveal the original idea dating from 1957. From this disman-
tled vantage point, the architect would be able to reassess 

onder de naam Meyer en Van Schooten. 
Hierop afgaande, heeft Team V de blik dus gevestigd op 
gebouwen met een publieke functie en een zekere repre-
sentativiteit die na een generatie van intensief gebruik in 
aanmerking komen voor een tweede leven. Daarnaast valt 
ook de betrokkenheid van het bureau op bij ingewikkelde 
infrastructurele projecten. Het meest recente voorbeeld 
daarvan is de opdracht die in consortiumverband verworven 
werd voor het ontwerp van het Zuidasdok in Amsterdam, te 
lokaliseren daar waar het Station Zuid en de A10-snelweg 
elkaar treffen en zich de overgang bevindt van Amster-
dam-Zuid naar de Zuid As. 

De projecten in de portefeuille van het bureau beschou-
wend, valt op dat het bureau eigenlijk geen dominant 
handschrift heeft, in de zin van vormen, materialen, bewer-
kingen of grammaticale constanten die overal in het werk 
terugkeren. De verbindende uitwendige karakteristiek blijft 
meer in het vage. Overeenkomstige indrukken zijn er name-
lijk wel: Team V produceert architectuur met een atmosfeer 
van een zekere luxueuze neutraliteit, een neutraliteit die 
in het geval van Atlas een eenentwintigste-eeuwse voort-
zetting van Van Embdens fabriekssignatuur zou kunnen 
markeren. 
Ook in de gelijktijdige beheersing van grootschalige reno-
vatieprojecten en complexe infrastructuur is een typerende 
karakteristiek van het bureau te onderscheiden. Allebei zijn 
dat categorieën die vereisen dat het ontwerp de uitkomst 
bevat van een consequente, strenge analyse van de casus, 
die via inductie oplossingen aanreikt voor wat zich aanvan-
kelijk voordoet als een wirwar van problemen en vraagstuk-
ken. Het gaat hier dus niet om werk dat vanuit het niets 
op het blanke papier neerdaalt. Daarentegen gaat het wel 
om werk dat in eerste instantie gericht is op het vinden van 
een houdbaar concept, in de beste zin van wat dat begrip 
betekenen kan – want in de architectuur wordt ‘concept’ 
ook wel gehecht aan bedenksels die dat woord nauwelijks 
waard zijn. 
In de ontwerpen van Team V is echter een benadering te 
herkennen die daadwerkelijk op probleemoplossing gericht 
is op een zeker niveau van complexiteit. Dat streven lijkt 
niet gebaseerd te zijn op overwegingen van theoretische 
aard, over bijvoorbeeld compositie, tektoniek, esthetiek of 
stijl. Misschien hangt het samen met de vooropleiding van 
beide ontwerpdirecteuren. Jeroen van Schooten heeft, wat 
in de architectuur genoemd wordt, een ‘academie-achter-
grond’; hij werd niet opgeleid aan de universiteit van Delft 
of Eindhoven, maar aan de Academie van Bouwkunst in 
Arnhem. Doorgaans wijst dat op een eerder ambachtelijke 
en praktische dan intellectuele oriëntatie op het vak. Do 
Janne Vermeulens belangstelling loopt hiermee in zoverre 
synchroon dat ook in haar opleiding, aan de Bartlett School 
of Architecture in Londen, met Peter Cook als leidende 
figuur, de opgaves geanalyseerd werden met het fysieke 
maken van objecten en installaties als essentieel onderdeel 
van de methode, terwijl het lezen en reflecteren daar niet 
noodzakelijkerwijs causaal mee spoorde.

Wat zijn dan de bestanddelen van het ‘concept’ dat Team 
V voor Atlas bedacht? Het eerste is dat met een zeer selec-
tieve blik terug is gekeken naar wat het gebouw allemaal 
is overkomen, sinds het naar ontwerp van Van Embden op 
de bouwplaats verrees. Over de waarde van elke stap in de 
ontwikkeling van een gebouw kan gedelibereerd worden, 
of het de moeite van behoud waard is of juist niet. Bij of-
ficiële monumenten worden eventuele tussenfases in de 
bouwkundige geschiedenis gewoonlijk alleen schroomvallig 
weggewerkt, alleen dan wanneer het volstrekt duidelijk is 
dat ze principieel niet passen. Er wordt om die reden maar 
zelden precies terug gerestaureerd naar de situatie waarin 
het gebouw bij oplevering verkeerde; dat is een lot dat zelfs 
de belangrijkste gebouwen in de architectuurgeschiedenis 
maar zelden overkomt. 
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the entire composition. The stripping would thus completely 
undo the 2000 renovation and abstract all older elements 
into an architectural skeleton. Although what was left after 
all that was not a clean slate, it was a structure that was 
blank to the extent that it still allowed many different archi-
tectural interpretations. 

The new arrangement was preceded by considerations that, 
combined, concerned the functionality and the architectural 
structure of the building. First of all, stripping the building 
made it possible to restore the former entrances on all sides, 
including the original entrance on the south side. This is 
actually what happened. The extra floor, suspended in the 
cathedral since the previous renovation as a practical but 
hardly subtle intervention, was also taken away. Function-
ally, the original building contained the general facilities, 
including the library and the canteen, with a range of edu-
cation and research accommodations in the superstructure. 
In the early stages of Van Embden’s design, he allocated 
accommodations to two specific departments as well, at that 
time Chemistry and Electrical Engineering.
 Team V came up with an arrangement that was in a way 
a variation on the former combination of general and spe-
cific facilities. The firm proposed to reserve the ground floor, 
its dignity as a secular cathedral restored, for general func-
tions, including the accommodation of the Executive Board. 
In addition, the architects allocated the spaces at the top 
of the high-rise slab to general functions as well as support 
services such as the Housing Department. The rest of the 
slab was to accommodate two departments, Industrial De-
sign at the south end, Industrial Engineering and Innovation 
Sciences, at the north end of the building. Between the two 
extreme ends, some room was left for a large, open-to-all 
middle zone with lecture halls and other educational facili-
ties. 

The functional arrangement of the building was concurrent 
with a number of crucial architectural interventions. These 
first of all concerned the development of the new glass cur-

De gebruiksgeschiedenis van een gebouw vertegenwoor-
digt een waarde die tot voorzichtigheid kan nopen bij een 
renovatie. Bij Atlas echter was er in de waarneming van 
Team V één periode in de geschiedenis van het gebouw die 
voor correctie in aanmerking kwam: de voorafgaande re-
novatie van vijftien jaar eerder. Besloten werd om niet daar 
te beginnen met het herontwerp waar Wytze Patijn eerder 
gestopt was, maar om verder terug te grijpen - en wel recht-
streeks naar de intenties waarmee Van Embden het gebouw 
gemaakt heeft. 
Eerste opgave was daarom het afpellen en lospeuteren van 
alles wat in de loop van de jaren aan het gebouw vast was 
gaan kleven, om het oorspronkelijke idee, daterend uit 
1957, zichtbaar te maken. Vanaf dat uitgebeende vertrek-
punt zou de compositie van het geheel opnieuw bezien 
kunnen worden. Bij het strippen werd de renovatie van om-
streeks 2000 dus volledig ongedaan gemaakt, terwijl alles 
van daarvoor geabstraheerd werd tot bouwkundig karkas. 
Wat daarna overbleef was niet een schone lei, maar wel een 
structuur die in zoverre open was dat nog veel verschillende 
architectonische interpretaties mogelijk zouden zijn. 
De nieuwe ordening werd voorafgegaan door overwegin-
gen die in combinatie de functionaliteit en de bouwkundige 
structuur van het gebouw betreffen. Het afpellen van het 
gebouw maakte het allereerst mogelijk om de vroegere al-
zijdige ontsluiting van het gebouw, inclusief de oorspronke-
lijke entree aan de zuidzijde, in ere te herstellen. Zo zou het 
ook gebeuren. Ook de tussenvloer die bij de voorafgaande 
renovatie in de kathedraal was gehangen als een praktische 
maar weinig subtiele ingreep, mocht er weer uit. Functi-
oneel gesproken bevatte het oorspronkelijke gebouw de 
algemene voorzieningen, met inbegrip van de bibliotheek 
en de kantine, en een diversiteit aan accommodaties voor 
onderwijs en onderzoek in de bovenbouw. In de aanvangs-
fase van Van Embdens ontwerp waren die accommodaties 
ook nog toebedeeld aan twee specifieke faculteiten, des-
tijds Scheikunde en Electrotechniek. 
Team V bedacht een indeling die in zekere zin een variant 
is op de vroegere combinatie van algemene en specifieke 
voorzieningen. Voorgesteld werd om de begane grond, die 
nu in waardigheid hersteld werd als seculiere kathedraal, te 
bestemmen voor algemene functies, inclusief de huisvesting 
van het College van Bestuur. Bovenin de hoogbouwschijf 
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werd de ruimte eveneens toebedeeld aan algemene func-
ties, alsmede voor de ondersteunende diensten zoals de 
Dienst Huisvesting. Voor het overige werd de hoogbouw-
schijf bestemd voor twee faculteiten: Industrial Design op de 
zuidelijke kop, Industrial Engineering & Innovation Sciences 
op de noordelijke kop. Tussen beide koppen bleef ruimte 
over voor een grote middenzone voor iedereen, met college- 
zalen en andere onderwijsvoorzieningen. 

De functionele ordening van het gebouw ging gelijk op met 
een aantal cruciale bouwkundige ingrepen. Allereerst betrof 
dat de ontwikkeling van de nieuwe glazen vliesgevel, die op 
spectaculaire wijze de ouderwetse esthetiek van doorzich-
tigheid combineert met uiterst nieuwerwets bouwfysisch 
rendement van lichttoetreding en klimaat. Maar minstens 
zo belangrijk, afgezien van de technische prestaties, is het 
hoe de gevel de achterliggende functies grammaticaal arti-
culeert, doordat de ‘vinnen’ en de vloerscheidingen aan de 
buitenkant voor de goede beschouwer precies laten zien 
waar zich de hoge studiewerkplekken bevinden, waar de 
werkcollegezalen en waar de insteekvloeren en de trappen-
huizen. Dit is een subtiliteit die onbetwist een technische 
oorsprong heeft en die ook als zodanig ‘geëngineered’ is 
zoals het tegenwoordig heet, maar die bovendien een archi-
tectonische uitwerking van niveau heeft gekregen. 
Een tweede cruciale bouwkundige keuze ligt direct in het 
verlengde van het idee om onderwijsfuncties van onder 
tot boven door het nieuwe Atlas heen te verspreiden. De 
gevolgtrekking van Team V was om het gebouw dan ook in 
zijn geheel als publieke ruimte op te vatten. Om dat voor 
elkaar te krijgen was een drastisch middel nodig. Het werd 
gevonden in een monumentale rode trap, die in de lengte 
dwars door het gebouw wordt geleid en die op iedere ver-
dieping aankomt en er weer vertrekt. Dat voor die trap een 
grote rechthoek uit het gewelf van de kathedraal gezaagd 
moest worden, behoort tot de grotere bouwkundige sensa-
ties van dit project. 

De rode trap is een belangrijk element omdat hij het nieu-
we functionele arrangement van het gebouw ervaarbaar 
maakt. Maar belangrijk is ook de bouwkundige opvatting 
van waaruit hij gemaakt is. Volgens Do Janne Vermeulen 
was haar voorganger, S.J. van Embden, een typische ‘com-
ponentenman’.5 Dat is inderdaad een adequate aanduiding 
voor een ontwerper die zijn werk samenstelt uit losse onder-
delen, die in het geval van Van Embden niet zelden afkom-
stig waren uit het schap van geprefabriceerde materialen. 
Die houding paste een architect op zoek naar een fabriek-
satmosfeer, werkend in de hoogtijdagen van de industriali-
satie van de naoorlogse economie. 
Maar hoe kan een architect bijna zestig jaar later succesvol 
inspelen op een dergelijk repertoire? Team V koos voor het 
aanzetten van het contrast, niet alleen door de trap een 
dominante kleur te geven, maar ook door hem massief te 
maken en uit te werken als een ‘solid’. Misschien klinkt het 
wat overdreven, maar de toevoeging van zo’n dominant 
object aan een overigens op lange zichtlijnen ontworpen 
interieur kan gerust aangeduid worden als een contrapun-
tische verrijking. Er is des te meer reden om het zo te zien 
omdat elders in het nieuwe interieur, te weten bij de in de 
vide op elkaar gestapelde werkkamertjes, soortgelijke aspi-
raties opgemerkt kunnen worden om van losse onderdelen 
solide objecten te maken.  
De vervoeging van het karige, fabrieksachtige interieurcon-
cept van Van Embden tot iets met meer stoffelijke weer-
stand en een duidelijker kleur is ook te verklaren vanuit 
veranderde opvattingen omtrent het gebruik. Van Embden 
dacht inderdaad consequent in de termen van de industrie, 
vertrouwend op voortschrijdende, maar voorlopig machi-

tain wall, which spectacularly combines the old-fashioned 
aesthetics of transparency with an extremely new-school 
physical efficiency in terms of light entry and climate. But at 
least as important as the technological achievements is the 
way the façade grammatically articulates the functions it 
conceals: to people who know how and where to look the 
‘fins’ and floor divisions show the precise locations of the 
study rooms on the higher floors, the seminar rooms and 
the mezzanines and staircases. This is a subtlety that not 
only undisputedly has a technological origin and is further-
more ‘engineered’ – to use a contemporary term – as such, 
but that has been realized to a high architectural standard. 
  A second crucial architectural choice is directly in line 
with the idea of   distributing educational functions through-
out the new Atlas from top to bottom. Consequently, Team 
V decided to approach the entire building as a single public 
space. Achieving this required a drastic intervention. The 
solution the architects found was the addition of a monu-
mental red staircase, the length of which leads through the 
building and arrives at and departs from each floor. The fact 
that a large rectangle had to be cut out of the vault of the 
cathedral to facilitate that staircase is among the project’s 
major architectural sensations. 

The red staircase is an important element because it makes 
the new functional arrangement of the building perceptible. 
But the architectural stance that lies at its basis is also impor-
tant. According to Do Janne Vermeulen, her predecessor S.J. 
van Embden was a typical ‘component man’. 5 This is indeed 
an apt way to describe a designer who composes his work 
from component parts. In the case of Van Embden these 
furthermore frequently originated from the stock of pre-
fabricated materials. His was an appropriate attitude for an 
architect who, in search of a factory atmosphere, worked in 
the heyday of the industrialization of the post-war economy.
 But how can any architect successfully respond to a rep-
ertoire like this almost 60 years later? Team V chose to un-
derline the contrast, not only by painting the stairs a domi-
nant colour, but also by making it massive and using it as a 
solid. This may sound a bit over the top, but the addition of 
a dominant object of this kind to an interior designed for 
long sightlines can safely be referred to as a contrapuntal 
enrichment. And there is good reason to see it like this, 
because similar ambitions to join separate components into 
solid objects can be found elsewhere in the new interior, the 
stacks of work rooms in the atrium being a case in point.
 The restructuring of Van Embden’s sober, factory-like in-
terior concept into something with more physical resistance 
and colour can also be explained from changed ideas about 
use. Indeed, Van Embden consistently thought in industrial 
terms and he relied on progressive – at that time mechanical 
– technology. The twenty-first century has been super-add-
ing a different kind of reality in which the old-fashioned 
industrial habitus has been virtually swallowed up by digital 
technology, the screen its primary focal point. Blue collar 
work is dying out, which certainly cannot be considered 
a blessing in every respect. One dubious side-effect, for 
example, is that the biotope of the work environment has 
begun to suffer substantial inflation. The interchangeability 
of living environment requirements and work environment 
requirements has taken on alienating forms, further encour-
aged by related social phenomena such as the easy accept-
ance of the 24-hour economy.
 The interior of Atlas could not possibly escape the space-
and-time-pervading effects of this equal treatment. This is 
why the interior – which will soon be populated by people 
chiefly focusing on their own screens – looks homey in places. 
Despite all this, the didactic form of technical education is 
fortunately still based on empirical experiences that can only 

5  Interview van auteur met Do Janne Vermeulen, Amsterdam 31-1-
2018. 

5  Author’s interview of Do Janne Vermeulen, Amsterdam 31 January 
2018. 
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be gained by attending seminars. Therefore even this more 
or less generically padded interior can provide a spatial vari-
ation that offers some solace in the face of complete aliena-
tion.

Atlas is an achievement, a building that can hold its own 
quite well. But this achievement was accomplished in a 
context pressured by a permanent urge to use the campus 
buildings more intensively, or even more extensively. We 
mainly owe the quality of this campus to the long-term con-
tribution of Van Embden, whose authority apparently man-
aged to endure various administrative regimes and tempera-
ments. Insofar as the campus has suffered spatial damage on 
the way from then to now, it was caused by weak memories 
and idiosyncratic whims about how ‘things could just as well 
be done differently’.
 Today, Atlas manifests as an exemplary project, which 
demonstrates that a once-conceived line of thought can 
indeed continue consistently and acquire new meaning. 
Procedurally, this project nevertheless came about under 
conditions of fragmented responsibilities. The realization 
of the design was subjected to the influence of an immense 
number of actors and stakeholders, each with their own 
interests, their impact on the end result impossible to 
estimate. It is not without reason that most buildings 
completed today immediately betray their genetic code: 
this is based on pure chance, nothing else. Atlas shows that 
there is another option, even if it requires considerable 
effort.

nale technologie. In de eenentwintigste eeuw is daar een 
ander soort werkelijkheid overheen komen te liggen, een 
werkelijkheid waarin de ouderwetse industriële habitus als 
het ware is opgeslokt door digitale techniek, met het beeld-
scherm als primair punt van fixatie. Blue collar is grotendeels 
monumentenzorg geworden, wat beslist niet in ieder op-
zicht een zegen genoemd kan worden. Een van de dubieuze 
bijverschijnselen is bijvoorbeeld dat de biotoop van een 
werkmilieu aan inhoudelijke inflatie is gaan lijden. De uit-
wisselbaarheid van vereisten aan een woonmilieu en die van 
een werkmilieu heeft vervreemdende vormen aangenomen, 
nog verder aangezet door verwante maatschappelijke ver-
schijnselen als de gemakkelijke acceptatie van de ’24 uurs 
economie’.                                  
Het interieur van Atlas kon onmogelijk ontsnappen aan 
de tijd en ruimte doordringende effecten van deze ge-
lijkschakeling. Vandaar dat een zekere huiselijkheid niet 
vreemd is aan dit interieur, dat weldra bevolkt zal zijn door 
een hoofdzakelijk naar het eigen beeldscherm turend ge-
zelschap. Desondanks, de didactische vorm van technisch 
onderwijs berust gelukkig nog altijd op de proefondervin-
delijke ervaringen die alleen in werkplaatsverband kunnen 
worden opgedaan. Zo kan zelfs in dit min of meer generiek 
gecapitonneerde interieur een ruimtelijke variatie aange-
boden worden die enigszins soelaas biedt voor volledige 
vervreemding. 

Atlas is een prestatie, een gebouw dat heel goed op zichzelf 
kan staan. Maar deze prestatie werd wel geleverd in een 
context die de spanning ondervindt van een permanente 
drang tot intensiever, of juist extensiever, gebruik van de ge-
bouwen op de campus. De kwaliteit van die campus is voor 
een aanzienlijke deel te danken aan de langdurige bijdrage 
van Van Embden, wiens autoriteit blijkbaar verscheidene 
bestuurlijke regimes en temperamenten wist te doorstaan. 
Voor zover de campus onderweg naar nu ruimtelijk averij 
heeft opgelopen, is dat te wijten aan een tekort aan memo-
rie en aan eigenzinnige oprispingen dat het ook wel anders 
kon. 
Nu verschijnt Atlas als een voorbeeldig project, dat laat zien 
dat een ooit opgezette lijn van denken consequent voortge-
zet en opnieuw betekenis gegeven kan worden. Desalniet-
temin is ook dit project procedureel tot stand gekomen on-
der condities van gefragmenteerde verantwoordelijkheden, 
waarbij de realisering van het ontwerp onderworpen is aan 
de invloed van onnoemelijk veel actoren en belanghebben-
den, ieder met een eigen belang, ieder met een onmogelijk 
in te schatten effect op het eindresultaat. Niet voor niets 
verraden de meest gebouwen die tegenwoordig worden op-
geleverd meteen hun genetische code: die berust op zuiver 
toeval, anders niets. Atlas laat zien dat het ook anders kan, 
al vergt dat grote inspanning. 

Atlas  |  The Resuscitation of a Worn-out Building  |  Versleten gebouw gereanimeerd

1  Gevelbeplating. Akzo Nobel 
interpon D2525 sable

2  Diepe deklijst t.b.v. door-
valveiligheid. Akzo Nobel 
interpon D2525 sable.

3  Ondiepe deklijst, t.b.v. maxi-
male spuiventilatie. Blank 
geanoniseerd aluminium.

4 Parallel uitzetraam
5  Drievoudige zonwerende 

beglazing
6 Zon- en lichtwering

Next page: 3D façade fragment
Volgende pagina: 3D gevel fragment
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Position of Atlas on the TU/e campus
Positie Atlas op de campus van de TU/e



25

Atlas  |  Plans  |  Tekeningen

Cross section
1  Staircase
2  Central hall
Doorsnede
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2  Centrale hal

West façade
Westgevel
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Oostgevel Aanzicht, 1:700
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Doorsnede A, 1:700
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2 Noordentree
3 Rode loper
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Cross section
1  South entrance
2  North entrance
3  Red carpet
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Doorsnede A, 1:700

Legenda
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2 Noordentree
3 Rode loper



28

0 10

Atlas  |  Plans  |  Tekeningen

South façade 
Zuidgevel aanzicht
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Section D
1  Central hall
2  Amphitheatre
3  Hall
Doorsnede D
1  Centrale hal
2  Amphizaal
3  Promotiezaal
4  Zaal

Section B
1  Main entrance
2  Red carpet
3  Hall
Doorsnede B
1  Hoofdentree
2  Rode Loper
3  Zaal
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Atlas TU/e
Doorsnede B, 1:700
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Atlas TU/e
Doorsnede D, 1:700
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1 Centrale hal
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Floor type
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1  Industrial Design faculteit
2  Industrial Engineering & Innovation Sciences faculteit
3  Centraal Onderwijs
4  Labs
5  Collegezaal M
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Atlas TU/e
Begane Grond, 1:700
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Atlas TU/e
Eerste verdieping, 1:700

Legenda

1 Centrale hal
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4 Universiteitsclub 
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5 Vergaderruimtes
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8 Studentenvereniging 

Café

 1 Main entrance
 2 South entrance
 3 North entrance
 4 Central hall
 5 Passerelle Auditorium
 6 Passerelle MetaForum
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 10 Conference rooms
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 3 Passerelle Auditorium
 4 Restaurant University club
 5 Conference room
 6 Amphitheatre
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 7 College van Bestuur
 8 Studentenvereniging Café
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Concept diagrams
Conceptschema’s
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Norbert van Onna
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West façade after completion (January 2019)
Westgevel na oplevering (januari 2019)
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East façade from the roof of MetaForum
Oostgevel vanaf het dak van MetaForum
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Atlas’s south façade 
Zuidgevel Atlas
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Southeast perspective 
Zuid-oostelijk perspectief

Northeast perspective
Noord-oostelijk perspectief
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Southwest façade
Zuid-westelijk perspectief

Detail of curtain wall
Detail Vliesgevel
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South Entrance
Zuid entree



45

West facade
Westgevel
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Central hall Atlas with Red carpet
Centrale Hal Atlas met Rode Loper
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Red carpet
De Rode Loper
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Red carpet
De Rode Loper
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Bakery Café
Bakery Café

Ready for use 
Klaar voor gebruik
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Passarelle to MetaForum
Loopbrug naar Atlas

Central hall from first floor
Centrale Hal vanaf eerste verdieping
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Study areas 
Studieruimtes
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Pantry
Pantry
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Original stabilizing steel construction
Oorspronkelijke stabiliserende staalconstructie
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Lecture spaces
Collegezalen



57



58

Atlas  |  Photo Essay  |  Foto Essay



59

Atlas  |  Photo Essay  |  Foto Essay

Flexible workplaces 
Flexibele werkplekken
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Cubicles
Cubicles
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Cubicles overlooking the campus
Cubicles met uitzicht over de campus
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First students take up residence
Eerste studenten nemen hun intrek
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Central hall with new residents of Atlas
Centrale Hal met nieuwe bewoners Atlas
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Lunchtime
Lunchpauze
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Local Legends on Ground floor of Atlas
Local Legends op de begane grond van Atlas
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It’s December 2014 when the then last occupant turns off the 
fluorescent light in his office, turns the door key in its lock, 
walks towards the hall, has one last look at the imposing 
concrete columns and leaves by the revolving doors on the 
south side of the building, which has been a familiar biot-
ope for thousands of employees and students for 51 years. 
From that moment on, the middle-aged concrete colossus is 
once again the domain of architects, contractors and installa-
tion technicians, just like it was until September 1963. ‘Every 
building howls as it is being pulled from the earth,’ said archi-
tect Ir Samuel van Embden at the opening at the time. What 
kind of life did this howling animal lead during that first 
half century of its existence? What stories are there to tell 
of this eye-catcher of the TU/e campus? Writing a biography 
requires that the described object has had a life of some kind. 
Naturally, this does not apply to a building in the literal sense. 
Nor does a building have a memory. But together the sto-
ries of its residents and users, which can be found in archives, 
publications and recorded memories, form the proof of the 
proposition that a building does have some kind of life, that 
it may indeed embody tacit knowledge. Not everything that 
is known is recorded in words. This short biography provides 
the Main Building with a memory. Its conversion to Atlas rep-
resents a metamorphosis and the start of a new life. Ready 
for the next fifty years?

An Idea, a Plan, a Project
In 1852, British theologist and poet John Henry Newman 
wrote a now classic text about the essence of a university un-
der the title The Idea of a University. That essence lies in the 
stamp that is left on generations of students. The idea of es-
tablishing a second Dutch College of Technology, an institute 
with academic status but without the designation university, 
was born in the autumn of 1944.* The Southern Netherlands 
have already been liberated and people start to think about 
the post-war reconstruction of the country. Engineers, is the 
idea, will play an essential part in this reconstruction. And 
a second College of Technology, one in a highly industrial 
environment in addition to the one in ancient Delft, is both 
necessary and advisable. It takes 12 years for the idea to be 
transformed into a plan that can be implemented. In June 
1956, Queen Juliana signs the formal founding decree. Eind-
hoven finally gets its College of Technology in which research 
and education, in the words of Prof Dr K. Posthumus, ‘will be 
the warp and weft of a single fabric’.

*Until 1986, the designation ‘college’ was reserved for spe-
cialized academic institutions (Wageningen, Delft, Tilburg, 
Rotterdam, Twente and Eindhoven) that did not, like the 
universities, provide a wide range of courses. However, the 
academic rights and obligations of colleges and universities 
were the same. After a change in the law, colleges were also 
designated ‘university’ from 1986 and the title ‘college’ was 
transferred to institutes for vocational training. In this chap-
ter, the names TU/e and THE are used alternately at will. 

Architect Van Embden
As early as 1954, architect and urban designer Ir Samuel van 
Embden and his firm are commissioned to design the Eind-
hoven campus. In 1955, he visits the École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne and is impressed by the design of the 
terrain on Lake Geneva. In Eindhoven, a lot of hard work 
needs to be done before the first batch of students can be 
welcomed in 1957. Van Embden designs a sober, provision-
al building, the Pavilion, to make it through ‘the first two 
years’. The prefabricated construction is raised within 11 
months. Time is by definition a relative concept. At the end of 
2018, the temporary Pavilion is still around. Veterans confirm 
that it not only looks the same, but that it also still smells like 
it did in the early years.

On the Banks of the River Dommel 
No other Dutch university has a campus that is as concentrated 

Biography 
of a Building

Curator De Quay (l) and 
Prime Minister Drees at  
the laying of the foundation 
stone (October 1958)
Curator De Quay (links) en 
minister president Drees bij 
het heien van de eerste paal 
(oktober 1958)
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Biografie 
van een gebouw  

Joep Huiskamp

In december 2014 doet de voorlopig laatste bewoner van HG 
0.01 de TL verlichting in zijn kamer uit, draait de sleutel van 
de deur in het slot, loopt naar de hal, werpt nog een blik op 
de imposante betonnen pilaren en verlaat via de draaideur 
aan de zuidkant het gebouw dat 51 jaar lang voor duizen-
den medewerkers en studenten een vertrouwde biotoop is 
geweest. Vanaf dat moment wordt de betonnen kolos van 
middelbare leeftijd weer het werkterrein van architecten, 
aannemers en installateurs, zoals het dat ook tot september 
1963 geweest was. “Ieder gebouw komt grommend uit de 
grond”, sprak architect ir. Samuel van Embden destijds bij de 
opening. Hoe zag het leven van dit grommende beest er in 
die eerste halve eeuw van zijn bestaan uit? Welke verhalen 
zijn er over de blikvanger van de TU/e-campus te vertellen? 
Het schrijven van een biografie vereist dat het beschreven ob-
ject een leven heeft (gehad). Natuurlijk geldt dat in letterlijke 
zin niet voor een gebouw. Een gebouw heeft evenmin een 
geheugen. Maar de verhalen van bewoners of gebruikers, 
die te vinden zijn in archieven, publicaties of in opgetekende 
herinneringen, vormen samen het bewijs voor de stelling dat 
een gebouw wel degelijk een soort leven heeft en dat er mis-
schien wel ’tacit knowledge’ in het gebouw is gestold. Niet 
alles wat geweten wordt, is in woorden vastgelegd. Deze 
kleine biografie geeft het Hoofdgebouw een geheugen. Met 
de verbouwing tot Atlas ondergaat het een metamorfose en 
gaat het een nieuwe levensfase in. Klaar voor de volgende 
vijftig jaar?

Een idee, een plan, een project
In 1852 schrijft de Britse theoloog en dichter John Henry New- 
man onder de titel ‘The Idea of A University’ zijn klassiek ge-
worden tekst over de essentie van een universiteit. Die es-
sentie ligt in het stempel dat gedrukt wordt op generaties 
studenten. Het idee om een tweede Nederlandse technische 
hogeschool op te richten, een instituut met academische sta-
tus maar dan nog zonder het predicaat universiteit, ontstaat 
in de herfst van 1944.* Het Zuiden van Nederland is dan al 
bevrijd en het denken over de naoorlogse wederopbouw van 
het land begint. Ingenieurs, zo is de gedachte, vervullen bij 
die wederopbouw een essentiële rol. En een tweede techni-
sche hogeschool in een krachtige industriële omgeving, als 
aanvulling op het oude Delft, is nodig en gewenst. Het duurt 
twaalf jaar tot het idee is omgevormd tot een plan dat kan 
worden uitgevoerd. In juni 1956 zet koningin Juliana haar 
handtekening onder het formele oprichtingsbesluit. Eindho-
ven krijgt eindelijk zijn TH, waar onderzoek en onderwijs, in 
de woorden van prof. dr. K. Posthumus, ‘schering en inslag 
zullen zijn van hetzelfde weefsel’.

Architect Van Embden
In 1954 al krijgt architect en stedenbouwkundige ir. Samuel 
van Embden de opdracht om met zijn bureau de Eindhovense 
campus vorm te geven. In 1955 bezoekt hij de École Polytech-
nique Fédérale de Lausanne en raakt onder de indruk van 
de opzet van dat terrein aan het meer van Genève. Er moet 
in Eindhoven hard gewerkt worden om de eerste lichting 
studenten in 1957 te kunnen ontvangen. Van Embden ont-
werpt een sober provisioneel gebouw, het Paviljoen, om 
‘de eerste twee jaren’ door te komen. De prefab-constructie 
wordt binnen elf maanden neergezet. Tijd is per definitie een 
relatief begrip. Eind 2018 staat het tijdelijke Paviljoen er nog 
steeds. Oudgedienden verzekeren dat het er niet alleen nog 
hetzelfde uitziet, maar dat het er zelfs nog steeds zo ruikt als 
in de beginjaren. 

*De naam hogeschool was tot 1986 gereserveerd voor gespecialiseerde aca-
demische instellingen (Wageningen, Delft, Tilburg, Rotterdam, Twente en 
Eindhoven) die niet, zoals de universiteiten, een breed palet aan opleidin-
gen verzorgden. De academische rechten en plichten waren echter gelijk 
voor hogescholen en universiteiten. Met een wetswijziging kregen de hoge-
scholen in 1986 ook de naam universiteit en ging de naam hogeschool over 
naar instellingen voor hoger beroepsonderwijs. In dit hoofdstuk worden de 
namen TU/e en THE waar het zo uitkomt afwisselend gehanteerd. 
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and centrally located as the TU/e. As early as 1947, the City 
of Eindhoven offers the site as a dowry in a bid book. Archi-
tect Van Embden seizes his chance and develops a blueprint 
for an 80-ha university complex that is unique in the Nether-
lands at the time. The core consists of a series of tall build-
ings connected by elevated footbridges in accordance with a 
tight geometric grid. The plan offers plenty of opportunities 
for contacts between the different disciplines. Education and 
research facilities are in line with each other and the railway 
station is within walking distance. The current infrastructure 
of the university grounds hardly suggests that the area be-

Aan de oevers van de Dommel
Er is geen Nederlandse universiteit die beschikt over een zo 
centraal in de stad gelegen en geconcentreerde campus als 
de TU/e. Al in 1947 biedt de gemeente Eindhoven in een bid-
book het terrein aan als bruidsschat. Architect Van Embden 
grijpt zijn kans en ontwikkelt voor de 80 hectare een blauw-
druk voor een in ons land op dat moment uniek universiteits-
complex. De kern bestaat uit een serie hoge gebouwen door 
loopbruggen volgens een strak geometrisch grid met elkaar 
verbonden. Het plan biedt volop mogelijkheid tot contacten 
tussen verschillende vakgebieden. Onderwijs- en onderzoek-
faciliteiten liggen in elkaars verlengde en het spoorwegsta-
tion bevindt zich op loopafstand. De huidige infrastructuur 
van het universiteitsterrein doet nauwelijks vermoeden dat 
het gebied tussen de John F. Kennedylaan en de Insulinde-
laan tot in het midden van de jaren vijftig van de vorige eeuw 
ruig, drassig en bijna onbebouwd was. Sinds de middeleeu-
wen had het aan de rand een agrarisch-industriële bestem-
ming in de vorm van een grote watermolen. Oude kaarten 
geven aan dat het Hoofdgebouw precies is gebouwd tussen 
de hoofdstroom van de Dommel en de aftakking die naar 
de schoepenraderen van deze molen leidde. Er moet al rond 
1400 sprake geweest zijn van zo’n artefact. Maar zonder 
dat daar enige noodzaak voor was, werd het monumentale 
bouwwerk op initiatief van de gemeente in 1955 gesloopt. 
Opgeruimd staat netjes, vond men. Tijd voor nieuwbouw. 

Centrale Hoge Gebouw
Van Embden en co-architect Jacques Choisy zetten in 1958 
hun gedachten op papier over het ‘Centrale Hoge Gebouw 
voor de THE’. Dat Hoofdgebouw moet de spin in het web 
worden. Het geplande Auditorium ten westen is bedoeld 
‘voor mondelinge overdracht van theoretische kennis’. Aan 
de andere zijden komen de labs en de werkplaatsen van de 
technische afdelingen. De kelders en souterrains zijn voor de 

A new campus emerges on the banks of the Dommel
Een nieuwe campus verrijst aan de oevers van de Dommel, ten noorden van de spoorlijn

Frits Philips (middle) and Theo Trump (r) after the 
laying of the foundation stone
Frits Philips (midden) en Theo Tromp (rechts)
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tween John F. Kennedylaan and Insulindelaan was rough, 
marshy and almost undeveloped until the mid-1950s. Since 
the Middle Ages, the area has had an agrarian-industrial des-
tination in the form of a large water mill on its fringe. Old 
maps show that the Main Building is built exactly between 
the main stream of the Dommel and the branch that led to 
the paddle wheel of this mill. The artefact must have been in 
place even around 1400. But although it is not necessary, the 
monumental structure is demolished in 1955 on the initiative 
of the city. Good riddance, sentiments are. Time for new con-
struction. 

Central High-Rise
In 1958, Van Embden and his co-architect Jacques Choisy 
entrust their thoughts on the ‘Central High-Rise for the 
THE’ to paper. This is the Main Building that is to become 
the focal point of the complex. The planned Auditorium in 
the west is earmarked ‘for the oral transfer of theoretical 
knowledge’. On the other sides, the architects plan the labs 
and workshops of the technology departments. The cellars 
and basements are used for auxiliary and service rooms and 
house the book storage. The substructure is provided with a 
general main entrance, an assembly hall, board rooms and 
administration spaces, a library and a canteen. The super-
structure will accommodate the ‘cabinets and laboratories’ 
of the Department of General Sciences as well as (somewhat 
later) those of the Department of Mechanical Engineering. 
The architect writes: ‘The aim was to gear the building to 
subsequent internal changes in advance.’ The original design 
of the TH site consists of a limited number of buildings that 
will accommodate 1,000 students. But immediately after the 
opening in 1957, it becomes clear that at least 1,800 people 
who are eager to learn must be taken into account. In these 
years there is an optimistic belief in progress and technology 
is the catalyst of that progress. Van Embden adorns the cover 
of the programme of requirements with a picture by pho-
tographer Martien Coppens. It shows an impressive model, 
with cars and a helicopter (Photoshop avant la lettre) that 

hulp- en dienstruimten en het boekenmagazijn. De onder-
bouw krijgt een algemene hoofdingang, een ‘verzamelhal’, 
ruimten voor bestuur en administratie, een bibliotheek en 
een kantine. De bovenbouw moet ruimte bieden aan de ‘ka-
binetten en laboratoria’ voor de afdeling Algemene Weten-
schappen en (wat later) ook voor de afdeling Werktuigbouw-
kunde. ‘Er is naar gestreefd om het gebouw bij voorbaat in te 
stellen op latere interne wijzigingen’, schrijft de architect. In 
de oorspronkelijke opzet zou het TH-terrein bestaan uit een 
beperkt aantal gebouwen, bestemd voor duizend studenten. 
Maar al meteen na de opening in 1957 wordt duidelijk dat 
er rekening gehouden moet worden met minstens achttien-
honderd leergierigen. Het zijn de jaren van een optimistisch 
vooruitgangsgeloof en techniek is de katalysator van die 
vooruitgang. Op het omslag van het programma van eisen 
plaatst Van Embden een foto van fotograaf Martien Cop-
pens. We zien een imposante maquette, met auto’s en een 
helikopter (photoshop avant la lettre) die op het dak lijkt te 
gaan landen. Ambitie kan de jonge Hogeschool niet ontzegd 
worden. De gebouwen van de THE, waaronder het Hoofd-
gebouw (53 meter), behoren vóór 1965 tot de hoogste van 
Nederland. 

Ministers op bezoek
Het bouwproces voor de THE verloopt volgens een ongebrui-
kelijk parcours. Normaal is de regie strak in handen van de 
Rijksgebouwendienst. Maar de Eindhovense curatoren, (in 
feite parttime bestuurders, gepokt en gemazeld in de poli-
tiek of het in bedrijfsleven), krijgen veel vrijheid bij de ver-
dere opdrachtverstrekking. Wel moet er voor wijzigingen 
in de begroting toestemming worden verleend en één keer 
per jaar voert de Rijksoverheid een inspectie uit. In juni 1958 
komen maar liefst acht ministers op bezoek en Van Embden 
legt hen zijn plannen voor. Vier maanden later heit premier 
dr. Willem Drees de eerste paal voor het Hoofdgebouw. De 
architect kiest bewust voor een zakelijke, industriële uitstra-
ling van de campus en hij ziet de THE als een samenhangen-
de gemeenschap: “men moet het gevoel hebben dat men 
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”Every building howls as it is pulled from the earth”,
(Sam van Emden)
‘Ieder gebouw komt grommend uit de grond’, (Sam van Embden)

Columns under construction (c. 1959)
Pilaren in aanbouw (ca. 1959)
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appears to be landing on the roof. The young College does 
not lack in ambition. The buildings of the THE, including the 
53-m-high Main Building, are among the tallest in the Neth-
erlands until 1965.

Visiting Ministers 
The construction process of the THE follows an unusual 
course. Normally, the direction would be firmly concentrated 
in the hands of the Dutch Government Building Department. 
But in Eindhoven the governors (actually part-time adminis-
trators, tried and tested in politics or business) are given a lot 
of freedom to complete the commissioning process – excep-
tions being that changes in the budget have to be approved 
and that the central government carries out annual inspec-
tions. In June 1958, no fewer than eight ministers come to vis-
it and Van Embden presents his plans to them. Four months 
later, Prime Minister Dr Willem Drees lays the foundation 
stone for the Main Building. 

The architect deliberately provides the campus with a clinical, 
industrial look. He considers the THE a coherent community: 
‘I want people to feel they share a single house.’ It is an idea 
he picked up during his early conversations with rector mag-
nificus Prof Dr H.B. Dorgelo, who has high-minded expecta-
tions of the academic community that is to develop along the 
Dommel. After all, a university ought to be the ideal place 
to establish collaborations between different disciplines. The 
way in which Dr Gilles Holst has managed to organize this in 
the famous Philips Physics Laboratory serves as a source of 

binnen één huis woont”. Dat idee heeft hij opgepikt uit 
zijn eerste gesprekken met rector magnificus prof. dr. H.B. 
Dorgelo, die hooggestemde verwachtingen koestert over de 
academische community die aan de Dommel moet ontstaan. 
Een universiteit zou de ideale plaats moeten zijn om samen-
werking tussen verschillende disciplines tot stand te brengen. 
De manier waarop dr. Gilles Holst dat in het befaamde Philips 
Natuurkundig Laboratorium tot stand heeft weten te bren-
gen, dient voor Van Embden als inspiratiebron. Holst is als 
adviseur nauw betrokken bij de plannen voor de THE. Net 
zoals in zijn Natlab op Strijp S, moeten TH-medewerkers el-
kaar toevallig tegen het lijf kunnen lopen, vindt Holst. “Zit-
tend aan een formica tafeltje en mijmerend boven een beker 
koffie en een broodje” deelt Holst zijn ervaringen met Van 
Embden. Diens ontwerp is er op gericht die gewenste wis-
selende contacten te stimuleren. Hij ontwerpt het Hoofdge-
bouw als spil met daarnaast een gebouw met collegezalen. 
Dat maakt het voor docenten noodzakelijk om vaak van hun 
werkkamer of laboratorium naar dat gebouw (en terug) te 
lopen. Om te zorgen dat ze dat in de winter zonder jas kun-
nen doen, ontwerpt hij ook een stelsel van loopbruggen op 
een hoogte van 4.80 meter. Deze zijn op dat moment uniek 
voor een Nederlands universiteitscomplex. Den Haag ligt 
aanvankelijk dwars, want stel je voor dat andere universi-
teiten ook zo’n stelsel zouden willen. Later blikt van Emb-
den terug: “Die eerste luchtbrug is clandestien gebouwd. 
Hij was door Den Haag afgewezen en is toen gebouwd 
uit de post onvoorzien. Op een gegeven moment hebben 
we gezegd: dan hakken ze ons later de kop maar af, maar 
als we de luchtbrug laten vallen, is de pit er eigenlijk uit.“ 
Van Embden verzint een list om zijn plan er alsnog door te 
krijgen: een centraal ketelhuis (nu het gebouw Ceres) moet 
zorgen voor onder andere de warmtevoorziening. Wanneer 
alle leidingen naar de gebouwen ondergronds worden aan-
gelegd, zou dat onderhoud kostbaar maken. Maar er kan 
geld bespaard worden door die buizen in de luchtbruggen 
te plaatsen. 

TL buis als maat der dingen
Aan de basis van Van Embdens ontwerp voor het TH-terrein 
ligt een vierkants-grid met een maat van 1.24 meter, de zo-
genaamde moduul. De gevels van alle gebouwen staan lood-
recht op dit raster, waardoor de loopbruggen naadloos op de 
gebouwen kunnen aansluiten. Bij de maatvoering heeft Van 
Embden, zo gaat het verhaal, niet de mens als uitgangspunt 
genomen, maar de afmetingen van een standaard Philips TL 
buis. Die was in die dagen (inclusief armatuur) 1.24 meter 
lang. Vijf maal die afstand levert de breedte (6.20 meter) op 
van de traveeën in de gevel van het Hoofdgebouw. Alumnus 
ir. Martien Jansen, in de jaren negentig werkzaam bij het bu-
reau van Van Embden, bevestigt dit: “In feite gaat het terug 
op de systeemplafonds die Philips toen leverde. Daar zaten 
die TL-armaturen in.”

Overgewaaide vliesgevels 
Van Embden voelt er veel voor om het Hoofdgebouw te voor- 
zien van curtain walls. Grote glazen vliesgevels, die voor veel 
licht zorgen. De directeur-generaal van de Rijksgebouwen-
dienst, ir. Aangenendt, heeft het rond 1960 blijkbaar moei-
lijk met het delegeren van zijn gebruikelijke verantwoor-
delijkheid aan de bestuurders van de jonge hogeschool. In 
een Amice-brieven aan ir. Th. Ph. Tromp, op dat moment 
de tweede man binnen de NV Philips en als curator van de 
THE verantwoordelijk voor de bouw, spreekt Aangenendt 
in 1960 zijn bezorgdheid uit. Hij meldt dat hij van verschil-
lende zijden bezwaren heeft opgetekend over het gebruik 
van curtain walls. In het gebouw van de Verenigde Naties in 
New York zijn die niet zo’n succes. De twijfels bij de Rijksge-
bouwendienst nemen toe. Een jaar later schrijft Aangenendt 
dat hij ‘altijd een tegenstander’ is geweest van het Hoofd-
gebouw. Een aantal constructieve en technische onderdelen 
zijn volgens hem onvoldoende onderzocht. De ambtenaar 
sluit af met een omineuze mededeling: “Je zult begrijpen 
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Architect S.J. van Embden (middle) and Minister Theo Bot 
(Education, Culture and Science) (1963)
Architect Van Embden (midden) en minister Theo Bot (rechts) tijdens 
opening Hoofdgebouw (1963)
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inspiration for Van Embden. As an advisor, Holst is closely in-
volved in the plans for the THE. Just like in his Natlab at Strijp 
S, employees must be able to run into each other by chance at 
the TH, says Holst. ‘Sitting at a Formica table and musing over 

a cup of coffee and a sandwich,’ Holst shares his experiences 
with Van Embden. The latter’s design is aimed at stimulat-
ing the desired multiple contacts. He designs the Main Build-
ing as a pivot, adjoined by a building with lecture halls. This 
makes it necessary for lecturers to often walk from their stud-
ies or laboratories to that building (and back). To ensure that 
they can continue to do this without putting a coat on in the 
winter, he also designs a system of footbridges at a height 
of 4.8 m. At the time, these are not to be found in any oth-
er Dutch educational complex. Initially, the authorities put a 
spanner in the works. Central government is hesitant: what if 
other universities also want such a system? Later van Embden 
looks back: ‘We built that first footbridge clandestinely. The 
authorities had rejected it so we booked the building costs as 
an incidental expenditure. At one point we said: let them cut 
off our heads later if they want to: dropping the footbridges 
would take the spirit out of the design.’ 

Van Embden comes up with a ruse to get his way: there is 
a central boiler house (now the Ceres building) that has to 
supply heat, among other things. Laying all the pipes to the 
buildings underground would make maintenance expensive. 
However, it is possible to save money by attaching the pipes 
in the elevated footbridges. 

dat ik, gezien het bovenstaande, geen enkele verantwoorde-
lijkheid voor de keuze van de voorgestelde curtain walls kan 
dragen.” Maar THE is “als een trein, die rijdt, terwijl de brug-
gen nog moeten gebouwd en de rails nog moeten worden 

gelegd”, dus Van Embden hakt de knoop door en de vliesge-
vels komen er. Omdat ze voor het eerst in Nederland op grote 
schaal zullen worden toegepast, moet er getest worden. Op 
de campus verschijnt een opstelling met een vliegtuigmotor, 
een sproei-installatie en hittelampen. Die worden afwisselend 
aan- en uitgezet om de gevel te testen. Bij de eerste proeven 
vliegen de gevels er onder een windvlaag van orkaankaliber 
uit. De Vries Robbé, een ervaren gevelbouwer, krijgt uitein-
delijk de opdracht en zorgt voor potdichte gevels. Er is één 
probleem: de gevel heeft onder en boven klepraampjes voor 
ventilatie. Maar die blijken uiteindelijk niet functioneel. Van 
Embden moet maatregelen nemen tegen de overlast van de 
ingestraalde zonnewarmte en klopt aan bij hoogleraar stro-
mingsleer prof. ir. J.G. Slotboom. Die bedenkt ‘een bijzonder 
vernuftig systeem’ voor dwarsventilatie. De door instraling 
verhitte lucht aan de zonzijde van het gebouw wordt af-
gezogen terwijl aan de schaduwzijde gekoelde buitenlucht 
wordt ingeblazen. De afzuig- en inblaasinstallaties zijn sym-
metrisch, zodat om twaalf uur kan worden omgeschakeld. 
Maar al snel wordt duidelijk dat deze innovatie uit eigen huis 
niet werkt. Het verhaal gaat dat de wiskundige prof. dr. E.W. 
Dijkstra op hete zomerdagen op zoek naar verkoeling met 
zijn voeten in een teiltje water zit te werken. Wie later een 
werkkamer in het Hoofdgebouw krijgt, herinnert zich de grij-
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Fluorescent Tubes as the Measure of All Things
The basis of Van Embden’s design for the TH site is a 1.24-m 
quadratic grid, the so-called module. The façades of all build-
ings are at right angles to this grid, which allows the foot-
bridges to connect seamlessly to the buildings. As the story 
goes, Van Embden did not take humans as the starting point 
for these dimensions, but the size of a standard Philips fluo-
rescent tube. In those days, these were 1.24 m long (including 
the fitting). Five times this distance gives the width (6.2 m) of 
the bays in the façade of the Main Building. Alumnus Ir Mart-
ien Jansen, who worked at Van Embden’s office in the 1990s, 
confirms this: ‘In fact, it goes back to the modular ceilings 
Philips supplied at the time. They had those fluorescent light 
fittings in them.’

Curtain Walls from Overseas
Van Embden is keen to provide the Main Building with cur-
tain walls. Large glass curtain walls, which provide a lot of 
light. Around 1960 the Director-General of the Dutch Gov-
ernment Building Department, Ir Aangenendt, appears to 
find it hard to delegate his usual responsibility to the admin-
istrators of the young college. In a 1960 Amice-letter to Ir 
Th. Ph. Tromp – Philips N.V.s’ second man at the time and 
responsible for the construction in the capacity of Governor 
of the THE – Aangenendt expresses his concerns. He reports 
that he has registered objections from various sides about the 
use of curtain walls. In the United Nations building in New 
York, they are not a success. The Dutch Government Buildings 
Department has growing doubts. One year later Aangenendt 
writes that he ‘has always been an opponent’ of the Main 
Building. According to him, a number of structural and tech-
nological components have been insufficiently investigated. 
The official concludes with the ominous statement: ‘You will 
understand that, given the above, I cannot bear any respon-
sibility for the choice of the proposed curtain walls.’ But the 
THE is ‘like a train driving while bridges still have to be built 
and rails still have to be laid’: Van Embden takes the plunge 
and the curtain walls are built. Since this is the first time they 
are used on a large scale in the Netherlands, testing is re-
quired. A setup with an aircraft engine, a sprinkler installa-
tion and heat lamps appears on campus. They are alternate-
ly switched on and off to test the façade. During the first 
tests, the façades are torn out by a blast of hurricane calibre. 
De Vries Robbé, an experienced façade builder, is ultimately 
commissioned to ensure that the façades are air and water-
tight. There is one problem: the façade has small ventilation 
windows at the top and the bottom, which eventually turn 
out to not be functional. Van Embden has to take measures 
against the inconvenience of incident solar heat and appeals 
to professor of fluid dynamics Prof J.G. Slotboom. The lat-
ter devises ‘a particularly ingenious system’ for cross venti-
lation. The air heated by incident sunlight on the sunny side 
of the building is extracted, while cooled outside air is blown 
in on the shadow side. The extraction and insertion systems 
are symmetrical and can be switched around at noon. But it 
soon becomes clear that this in-house innovation does not 
work. The story goes that to keep cool, mathematician Prof 
Dr E.W. Dijkstra sat working with his feet in a tub of water on 
hot summer days. Anyone who later acquired an office in the 
Main Building remembers the grey air conditioning systems 
(the size of American refrigerators) that, roaring deafeningly, 
kept the temperature at an acceptable level on hot days. 

Steel for the Main Building
The curious history of the purchase of steel shows that the 
trustees are granted a large degree of freedom. In May 1959, 
the authorities inform the TH directors that the budget for 
the Main Building, more than 16 million guilders, has been 
cleared. The directors do their level best to make the most 
of the available budget. Tromp writes Van Embden that he 
is examining whether he can have the steel needed for the 
construction purchased himself. However, Tromp has to go to 
Sweden for Philips and less experienced negotiators take up 

ze airco installaties (formaat Amerikaanse koelkast) die op 
warme dagen luid ronkend de temperatuur op aanvaardbaar 
peil moeten houden. 

Staal voor het Hoofdgebouw
Dat de curatoren een grote mate van vrijheid wordt gegund, 
blijkt uit de curieuze geschiedenis van de aanschaf van staal. 
In mei 1959 krijgen de TH bestuurders goedkeuring uit Den 
Haag voor een begroting van ruim zestien miljoen gulden 
voor het Hoofdgebouw. Ze doen hun uiterste best om het 
maximale uit het beschikbare budget te halen. Tromp schrijft 
aan Van Embden dat hij uitzoekt of hij het voor de bouw 
benodigde staal zelf kan laten inkopen. Tromp moet echter 
voor Philips naar Zweden en minder ervaren onderhande-
laars nemen zijn taken waar. Zo bestellen curator Wijffels en 
THE secretaris mr. A.J. Vleer 1075 ton betonijzer en 1375 ton 
staal voor in totaal 1.229.210 gulden. Geen alledaagse busi-
ness voor universiteitsbestuurders. Deze ondernemende actie 
lijkt resultaat te hebben: daarmee besparen ze honderdder-
tigduizend gulden op de aanneemsom. Maar later blijkt er 
een fout gemaakt te zijn. Het staal gaat duurder worden dan 
geoffreerd. Just in time wordt de order door de curatoren 
geannuleerd. Einde oefening. 

Duurder en later
In 1958 gaat iedereen er nog van uit dat het gebouw bij de 
aanvang van het cursusjaar 1961/1962 in gebruik kan worden 
genomen. De THE groeit snel en de behoefte aan onderwijs-
ruimte is groot. De begroting is intussen al bijgesteld en men 
houdt rekening met een budget van 23 miljoen gulden. Maar 
het gebouw wordt duurder en de oplevering stokt. Van Emb-
den houdt de THE op de hoogte van zijn onderhandelingen 
met de aannemers. Die zitten in hun maag met de kosten voor 
de ‘tafel’, de betonnen onderbouw. Die zijn een veelvoud van 
wat in de begroting was opgenomen en betekenen een ern-
stige verliespost voor de aannemer. Deze verbaast zich over de 
omgangsstijl van Van Embden. De architect combineert vriend-
schappelijke persoonlijke verhoudingen met scherpe formu-
leringen. Dat klopt, zegt van Embden, want dat is de enige 
manier om die verhoudingen zuiver te houden en ondubbel-
zinnigheden te vermijden. De klokt tikt door en de oorspron-
kelijke plandata zijn dan al lang uit beeld verdwenen. Omdat 
de nood hoog is en de studentenaantallen blijven groeien, 
wordt er geïmproviseerd. Het leegstaande Gymnasium Augus-
tinianum aan de Kanaalstraat en twee bovenverdiepingen van 
het Postkantoor aan het Stationsplein worden voor colleges 
en examens gehuurd. Er wordt naar gestreefd om het Hoofd-
gebouw uiterlijk 1 september 1963 in gebruik te nemen. Van 
Embden heeft daar een hard hoofd in. Hij stelt een onortho-
doxe strategie voor om de aannemer tot grotere snelheid te 
bewegen: in plaats van de in het contract vastgelegde boete 
bij overschrijding van de oplevertermijn wordt de aannemers 
een premie voorgehouden van vijfduizend gulden per werk-
dag indien het gebouw eerder klaar is. Dan grijpt bouwcura-
tor Tromp in. Hij trommelt in november 1962 de hoofdaanne-
mer, onderaannemers en installateurs op en confronteert hen 
met een werkschema dat moet leiden tot beschikbaarheid van 
het gebouw met ingang van het studiejaar 1963/1964. 

Wie gaat het gebouw openen? 
De datum voor ingebruikneming komt in zicht. Een iconisch 
gebouw krijgt pas status als het feestelijk geopend wordt 
door een hoogwaardigheidsbekleder. Liefst een van Ko-
ninklijken bloede. De burgemeester van Eindhoven, ir. H.B.J. 
Witte, tevens president curator van de THE, reist daarom af 
naar Den Haag. Daar overlegt hij met minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen mr. J. Cals. Deze acht het niet 
realistisch dat de koningin zelf het Hoofdgebouw gaat ope-
nen. Er worden door Universiteiten en Hogescholen zoveel 
gebouwen neergezet dat Hare Majesteit er echt niet aan kan 
beginnen om al die gebouwen persoonlijk te komen openen. 
Besloten wordt dus om koningin Juliana uit te nodigen voor 
een informeel werkbezoek. 
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his tasks. Governor Wijffels and THE secretary A.J. Vleer order 
1,075 tons of reinforcing bars and 1,375 tons of steel for a 
total of 1,229,210 guilders. Not a purchase university admin-
istrators make every day. Their enterprise appears to have the 
desired result: it saves them 130,000 guilders on the contract 
sum. Later, however, it turns out a mistake was made. The 
steel is more expensive than the quote. Just in time, the order 
is cancelled by the trustees. End of exercise. 

More Expensive and Later
In 1958, everyone still assumes that the building can be taken 
into use at the beginning of the 1961/1962 academic year. 
The THE is growing fast and the need for educational space 
huge. The budget has already been adjusted upward to the 
amount of 23 million guilders. But the building is going to 
be more expensive still and its completion is postponed. 
Van Embden keeps the THE informed of his negotiations 
with the contractor, who has to bear the costs of the concrete 
substructure, which is a stumbling block. The costs are much 
higher than the sum included in the budget and this repre-
sents a serious loss to the contractor. The latter is taken aback 
by Van Embden’s behaviour. The architect combines friendly 
personal relationships with sharp words. That is correct, says 
Van Embden, because it is the only way to keep those rela-
tionships pure and to avoid ambiguousness. Meanwhile, the 
clock is ticking and the original plan dates have long since 
proved unfeasible. Driven by necessity as the number of 
students continues to grow, the THE improvises. It rents the 
abandoned Augustinianum Gymnasium on Kanaalstraat and 
two upper floors of the post office on Stationsplein for lec-
tures and exams. The aim is to move into the Main Building 
by 1 September 1963 at the latest. Van Embden has grave 
misgivings. He proposes an unorthodox strategy to prod 
the contractor into a higher gear: instead of a penalty for 
exceeding the completion date stipulated in the contract, 

Voorbereidingen 
Eind 1962 wordt een datum voor de opening geprikt. Het 
Hoofdgebouw zal tegelijk met de gebouwen voor Elektro-
techniek, Scheikundige Technologie en het Landbouwwerk-
tuigenlab op 19 september 1963, precies zes jaar na de ope-
ning van de THE, met feestgedruis officieel in gebruik worden 
genomen. Er komt een projectteam. Studium Generale zorgt 
voor een tentoonstelling ‘de kunst van het rekenen’. Prof. 
Daniëls bereidt een ‘rondgang voor hoge gasten en een voor 
gewone gasten’ voor. Zeven hoogleraren staan opgesteld om 
zich over die hoge gasten te ontfermen. Vier andere hoog-
geleerden verzorgen de bijbehorende demonstraties. De be-
zoekers krijgen onder meer een experimentele draaibank te 
zien. Professor Daniëls bemoeit zich met de instructies voor 
de demonstratiehouders. Die moeten uiteraard verstaanbaar 
zijn. Hij geeft ook een raadselachtig kledingadvies. “Het kan 
nuttig zijn, zich ervan te overtuigen dat de tenue aan de aard 
van de plechtigheid is aangepast; dit ter vermijding van het 
persfotografen-effect”. Eind augustus 1963 waarschuwt Da-
niëls de betrokkenen nog eens dat er een “grotere toeloop 
van kijkgragen kan worden verwacht, aangezien de curato-
ren de beslissing hebben genomen het alcoholisch deel van 
de feestelijkheden te vervroegen naar 17.30 uur.” 

RSVP
Omdat de vorstin niet komt, wordt de minister van OKW, Mr. 
Theo Bot, uitgenodigd voor de opening. Het in de archieven 
bewaarde draaiboek voor de dag is met militaire precisie 
opgesteld. De verwachte tijd tussen het parkeren door een 
gast en het plaatsnemen op een stoel wordt op de minuut 
nauwkeurig geklokt. Een serie hoogwaardigheidsbekleders 
wordt uitgenodigd. In het TU/e archief zijn ook de reacties 
van de afmelders bewaard gebleven. De THE heeft geen reli-
gieuze signatuur, maar men realiseert zich terdege dat Eind-
hoven deel uitmaakt van het Rooms Katholieke Heartland. 
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he wants to award a premium of 5,000 guilders per work-
day if the building is completed before that date. But Gov-
ernor Tromp, responsible for the construction, intervenes. 
In November 1962, he summons the main contractor, subcon-
tractors and installation technicians and confronts them with 
a work schedule that should lead to availability of the build-
ing from the 1963/1964 academic year. 

Who Will Open the Building? 
The date of occupation is near. The best way to provide a 
building with an instant iconic status is by having it festively 
opened by a dignitary, preferably one of royal blood. That 
is why the mayor of Eindhoven, H.B.J. Witte, also president 
of the THE Executive Board, travels to The Hague. There he 
consults with Minister of Education, Arts and Sciences J. Cals. 
The latter considers it unrealistic to expect the Queen her-
self to open the Main Building. Universities and colleges are 
constructing buildings all over the place and Her Majesty can 
hardly be expected to festively open every single one of them 
personally. The college therefore decides to invite Queen Juli-
ana for an informal working visit. 

Preparations
Late 1962, the date of the opening is set. The Main Building, 
together with the buildings for Electrical Engineering, Chem-
ical Engineering and the Agricultural Machinery Lab, will be 
officially and festively opened on 19 September 1963, exactly 
six years after the opening of the THE. A project team is gath-
ered. Studium Generale organizes an exhibition called ‘The 
Art of Calculation’. Professor Daniëls prepares a ‘tour for dis-
tinguished guests and one for ordinary guests’. Seven profes-
sors are ready and waiting to take care of the distinguished 
guests. Four others will give accompanying demonstrations. 
Among other things, visitors are shown an experimental turn-
ing lathe. Daniëls interferes with the demonstrators’ instruc-
tions – of course they have to speak clearly – and even adds 
some enigmatic fashion advice. ‘It can be useful to make sure 
that the uniform is adapted to the nature of the ceremony in 
order to avoid the press photographers’ effect.’ By the end of 
August 1963, Daniëls once more warns those concerned: they 
can expect ‘an even larger number of curious attendees now 
that the trustees have decided to bring the alcoholic part of 
the festivities forward to 5.30 p.m.’ 

RSVP
Since the Queen is not coming, the Minister of Education, Art 
and Science Mr Theo Bot is invited to do the honours. The sce-
nario for the day, preserved in the archives, is drawn up with 
military precision. The expected time between a guest park-
ing and their sitting down on a chair is clocked to the minute. 
A series of dignitaries is invited. The TU/e archive also pre-
serves the reactions of people unable to make it. Although 
the THE does not have a religious signature, the college does 
realize that Eindhoven is part of the Roman Catholic heart-
land. Bishop Bekkers of Den Bosch is invited, but unfortu-
nately he is unable to attend. The archives also contain a note 
by Gerard Kornelis van het Reve, probably written in haste 
with a ballpoint pen. The popular author writes: ‘Dear Sirs, I 
hereby return my ticket because I am unable to attend, Yours 
Sincerely, with the utmost respect, Gerard K van het Reve.’ It 
remains a mystery why the popular writer was invited to the 
ceremony and by whom. The organization furthermore fore-
sees logistical problems on the morning of the opening, such 
as ‘an important stagnation in the coffee supply’ reported 
by the coffee ladies. Meanwhile, staff is given the afternoon 
of 19 September off since the opening is not actually open 
to all. Staff members are free to visit the new buildings with 
their families the next day.

Singing Students
On Thursday afternoon 19 September, at the stroke of two 
o’clock, Minister Bot arrives at the municipal border of Eind-
hoven. There is plenty of room for music on this festive day. 

Bisschop Bekkers van Den Bosch wordt uitgenodigd, maar is 
helaas verhinderd. Er is ook een waarschijnlijk in haast met 
een ballpoint geschreven briefje van Gerard Kornelis van het 
Reve opgeborgen. De Volksschrijver laat weten: “Mijne he-
ren, Hierbij gelieve u wegens verhindering, mijn plaatsbewijs 
retour te ontvangen, Inmiddels verblijf ik, met de meeste 
hoogachting, Gerard K van het Reve”. Het blijft een raadsel 
waarom en door wie de Volksschrijver is uitgenodigd bij de 
plechtigheid. Voor de ochtend van de opening worden er lo-
gistieke problemen voorzien, zoals ‘een belangrijke stagnatie 
in de koffievoorziening’ door de koffiedames. Het personeel 
krijgt overigens de middag van 19 september vrij, want het is 
niet de bedoeling dat zomaar iedereen bij de opening aan-
wezig is. Personeelsleden mogen de volgende dag met fami-
lie de nieuwe gebouwen komen bezichtigen. 

Zingende studenten
Op donderdagmiddag 19 september, klokslag twee uur, arri-
veert minister Bot aan de gemeentegrens van Eindhoven. Er is 
veel ruimte voor muziek op deze feestelijke dag. Ter hoogte 
van de Rijks Psychiatrische Inrichting aan de Boschdijk, meldt 
het draaiboek, wordt de bewindsman toegezongen door 
een delegatie van studenten (waaronder een aantal kaalge-
schoren eerstejaars) op een halfopen DAF vrachtwagen. Bij 
de ingang van het Hoofdgebouw speelt de Philipsharmonie. 
De N.V. Philips zorgt ook binnen voor geluidsversterking en 
regelt als noviteit een interne gereyaleerde televisieverbin-
ding. Bij binnenkomst van het cortège voert het Brabants Or-
kest het Intrada Koraal van Hendrik Andriessen uit. De grote 
trappartij in het Hoofdgebouw dient als spreekgestoelte. De 
openingstoespraken van minister Bot, van curator Tromp en 
van rector magnificus Posthumus worden afgewisseld met 
muziek van Händel, Haydn en Brahms. Het orkest, zo vinden 
we in het archief, krijgt hiervoor een vergoeding van vijf-
tienhonderd gulden. Een primeur is de inzet van het nieu-
we Philicorda orgel. Rector magnificus en muziekliefhebber 
prof. dr. K. Posthumus is dan ter voorbereiding al twee keer 
in de Philipsstudio en bij het Brabants Orkest gaan luisteren 
hoe dat orgel klonk. De akoestiek in de hal van het Hoofdge-
bouw blijkt onverwacht voortreffelijk. Na afloop dient zich 
weer een logistieke uitdaging aan. Voor de musici van het 
Brabants Orkest is een aperitief voorzien, terwijl er voor de 
gasten eerst een kopje thee klaar staat. Een bezorgde organi-
sator adviseert om de drankjes voor het orkest in een andere 
ruimte te schenken. “Het is anders niet te voorkomen dat het 
theepubliek al onmiddellijk aan de drank slaat.” 

Reiken naar hemellichamen
Natuurlijk wordt er uitgebreid gesproken. Rector magnificus 
Posthumus verwacht dat er in de nabije toekomst geen 1800, 
maar 3400 studenten de weg naar Eindhoven zullen vinden.  
Dat gaat natuurlijk ruimteproblemen opleveren. Het aantal 
personeelsleden begint volgens de rector aan te tikken: “Hier 
wonen en werken, onder het vaderlijk toezicht van een col-
lege van curatoren, 51 gewone en 18 buitengewone hoogle-
raren, bijgestaan door 201 wetenschappelijke, 681 technische 
en 262 administratieve medewerkers.” In zijn openingsrede 
knoopt Posthumus een aantal onderwerpen aan elkaar en 
overgiet ze met een quasireligieuze saus. De mens die straks 
als eerste de maan bereikt, zegt hij, zal niet dichter bij de 
hemel zijn dan wie op aarde achterbleven. In de maatschap-
pij bestaat een zekere angst voor de bedreigende aspecten 
van technologie. Hij onderstreept de noodzaak van acade-
mische vorming en van de ‘persoonlijke ontmoeting’ tussen 
leerlingen en leermeesters. Technische wetenschappen en 
wetenschappen van mens en maatschappij moeten met el-
kaar in gesprek blijven. En contacten met het bedrijfsleven 
zijn essentieel. Nooit verlegen om een Bijbelcitaat, vergelijkt 
hij het Hoofdgebouw met de toren van Babel, in de overleve-
ring toch hét voorbeeld van menselijke hoogmoed die leidt 
tot spraakverwarring. Hij eindigt met een bevlogen oproep 
om de reputatie van de THE een impuls te geven: “Laten wij 
ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de 
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Near the State Psychiatric Institute on Boschdijk, or so the 
script reports, the minister is sung to by a delegation of stu-
dents (including a number of bald-headed first-year students) 
on a half-open DAF truck. The Philipsharmonie plays at the 
entrance of the Main Building. The N.V. Philips also provides 
sound amplification inside the building and, as a novelty, ar-
ranges an internal relayed television connection. Upon the 
entering of the cortège, the Brabants Orkest will perform 
Hendrik Andriessen’s Intrada Coral. The large staircase in the 
Main Building serves as a pulpit. The opening speeches by 
Minister Bot, Governor Tromp and Rector Posthumus alter-
nate with music by Handel, Haydn and Brahms. According to 
the archive, the orchestra receives a fee of 1,500 guilders for 
its performance. A first is the use of the new Philicorda organ. 
In preparation, Rector and music lover Prof Dr K. Posthumus 
has twice visited the Philips studio and the Brabants Orkest to 
find out what the organ sounds like. The acoustics in the hall 
of the Main Building are unexpectedly excellent. Afterwards, 
yet another logistical challenge presents itself. The musicians 
of the Brabants Orkest are provided with an aperitif, while 
the guests are expected to first have a cup of tea. An anxious 
organizer’s advice is to serve the orchestra’s drinks in a sep-
arate room. ‘Otherwise, it will be impossible to keep the tea 
audience from hitting the bottle right away.’ 

Reaching Out to Heavenly Bodies
Of course there are extensive speeches. Rector Posthumus 
expects that 3,400 rather than 1,800 students will find their 
way to Eindhoven in the near future. Evidently, this increase 
will come with accommodation problems. The Rector says the 
number of staff members is also beginning to add up as well: 
‘Under the paternal supervision of a Executive Board, 51 reg-
ular and 18 extraordinary professors live and work here, as-
sisted by 201 scientific, 681 technical and 262 administrative 
staff members.’
In his opening speech, Posthumus connects a number of sub-
jects and provides them with a quasi-religious veneer. The 
human being that will soon be the first to reach the moon, 
he says, will not be closer to heaven than the ones staying 
behind on earth. Society has a certain fear of the threatening 
aspects of technology. He underlines the need for academic 
education and for ‘personal encounters’ between students 
and lecturers. The dialogue between technological sciences 
and life and social sciences has to continue. And contacts with 
the business community are essential. Never shy of quoting 
the Bible, he compares the Main Building with the Tower 
of Babel, traditionally the ultimate example of human hu-
bris that leads to a confusion of tongues. He ends with an 
inspired call to give the reputation of the THE an impulse: 
‘Let us build a city with a tower, the top of which reaches to 
the heavens, and let us make a name for ourselves, to ensure 
we are not scattered all over the earth. Let us build colleges 
and spacecraft that reach out to heavenly bodies, and let us 
make a name for ourselves, to ensure we do not lag behind 
in the race of nations.’

Love of Concrete
The governor responsible for matters of construction, Ir Th. 
Tromp, also takes the floor. He praises the architect and refers 
to the love of the used building material that Van Embden 
shares with his source of inspiration, Le Corbusier. There are 
even lyrical descriptions, like ‘La noblesse du beton’. The ar-
chitect presents the THE with Oswald Wenckebach’s sculpture 
De Student. Van Embden expects that the sculpture will turn 
out to be a ‘perpetual student’ and expresses the hope that 
in the future, more works of art will embellish the buildings. 
According to the archives, De Student cost 10,000 guilders at 
the time. The sculpture now adorns the Atlas’s main entrance 
once more. When the dust from the opening has settled, the 
Queen visits the THE, as agreed. On 26 September Juliana is 
taken on a tour of the library and subsequently has lunch at 
the canteen in the Main Building with the entire senate and 
some representatives of the staff. In 2006, former employee 

hemel reikt en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet 
over de gehele aarde verstrooid worden. Laten wij ons hoge-
scholen bouwen en ruimtevaartuigen, die reiken naar hemel-
lichamen, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet 
achterblijven in de wedloop der volken.”

Liefde voor beton
Ook curator bouwzaken ir. Th. Tromp krijgt het woord. Hij 
looft de architect en refereert aan de liefde voor het gebruik-
te bouwmateriaal die Van Embden deelt met zijn inspirator 
Le Corbusier. Er vallen zelfs lyrische omschrijvingen als ‘La 
noblesse du beton’. De architect schenkt de THE het beeld 
De Student van Oswald Wenckebach. Van Embden verwacht 
dat het beeld zich zal ontpoppen als ’eeuwige student’ en hij 
spreekt de hoop uit dat er in de toekomst meer kunstwerken 
de gebouwen zullen verfraaien. In de archieven is te vinden 
dat De Student destijds tienduizend gulden heeft gekost. Het 
beeld zal weer een plek krijgen bij de hoofdingang van At-
las. Als het stof van de opening is neergedwarreld, bezoekt 
de vorstin zoals afgesproken de THE. Op 26 september krijgt 
Juliana een rondleiding door de bibliotheek en luncht daarna 
in de kantine van het Hoofdgebouw met de voltallige senaat 
en vertegenwoordigers van het personeel. Oud-medewerker 
Willem van der Sommen herinnerde zich in 2006 die lunch 
nog goed. “Ik had geluk, want ik zat niet bij haar aan tafel. 
De mensen die wel in haar omgeving zaten, kregen niet veel 
te eten. Juliana at nauwelijks en het protocol schreef voor 
dat tafelgenoten niet meer mochten eten dan de vorstin.“ 

Bijenkorf
De kop was er af en het gebouw kon in gebruik worden ge-
nomen waarvoor het bedoeld was. 
In de loop van de eerste halve eeuw van zijn bestaan ziet 
het Hoofdgebouw duizenden gebruikers komen en gaan. 
De gestage groei van de universiteit, het gereedkomen van 
nieuwe gebouwen, het verdwijnen van oude afdelingen en 
het oprichten van nieuwe faculteiten zorgen door de jaren 
heen voor een bijna voortdurende stroom van verhuizingen 
en verbouwingen. Een time loop film zou ongetwijfeld het 
beeld van een bijenkorf opleveren.

Bestuurders
Vanaf het begin is het gebouw bedoeld als bestuurlijk ze-
nuwcentrum van de THE.
Het bestuur van academische instellingen heeft tot 1971 een 
andere structuur dan we nu kennen. In de jaren vijftig is het 
in handen van twee organen. Het College van Curatoren is 
een verzameling van ervaren bestuurders uit het bedrijfsle-
ven en uit de overheid. Zo is de burgemeester van Eindho-
ven qualitate qua lid. Het tweede gremium is de Senaat, de 
verzameling van hoogleraren onder voorzitterschap van de 
rector magnificus. De overige medewerkers, laat staan de 
studenten, hebben geen bestuurlijke macht.  Met de invoe-
ring van de Wet Universitaire Bestuurshervorming in 1971 
verdwijnen het Curatorium en de Senaat en daarvoor in de 
plaats komen twee nieuwe bestuursorganen: het College van 
Bestuur (in de begintijd in Eindhoven vijfkoppig) en de Hoge-
schoolraad, die in 1986 herdoopt wordt tot Universiteitsraad. 
In 1997 wordt de Wet Modernisering Universitaire Bestuurs-
organisatie van kracht en verandert onder andere de status 
van de Universiteitsraad. In dat jaar wordt ook de Raad van 
Toezicht ingesteld, waaraan het CvB verantwoording aflegt. 
Rode draad in de universitaire organisatie blijft de secretaris 
van de universiteit. Van 1963 tot 1982 vinden de universiteits-
bestuurders en de secretaris onderdak in het Hoofdgebouw. 
In 1982 verhuizen ze naar het Bestuursgebouw (nu Traver-
se), maar in 1998 keren ze weer terug op de oude plek. Het 
Hoofdgebouw is jarenlang dé plek waar hoogwaardigheids-
bekleders en andere gasten worden ontvangen. Natuurlijk 
zijn bezoekende wetenschappers veruit in de meerderheid, 
maar ook een lange stoet van Royalty, ministers, industriëlen 
en universiteitsbestuurders weet de weg naar Den Dolech te 
vinden. Deze oude benaming voor een afgesneden meander 
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Willem van der Sommen still remembers that lunch very well, 
indeed. ‘I was lucky, because I was not sitting at her table. The 
people around her did not get much to eat. Juliana hardly 
ate and according to protocol, her table companions are not 
allowed to eat more than the Queen. 

Beehive
A start has been made and the building can now be put to 
its intended use. During the first half century of its existence, 
the Main Building sees thousands of users come and go. The 
steady growth of the university, the completion of new build-
ings, the disappearance of old departments and the estab-
lishment of new faculties result in an almost uninterrupted 
series of relocations and renovations over the years. A time 
loop film would undoubtedly produce the image of a bee-
hive.

Administrators
The Main Building is meant to be the administrative nerve 
centre of the THE from the start. Until 1971, the administra-
tion of academic institutions has a different structure than 
the one we know today. In the 1950s, it is in the hands of 
two bodies. The Executive Board consists of a collection of ex-
perienced administrators from the business community and 
from the government. The mayor of Eindhoven, for exam-
ple, is a member by virtue of his office. The second body is 
the Senate, the collection of professors under the chairman-
ship of the rector. Other staff members, let alone students, 
have no administrative power. With the introduction of the 
University Administration Reform Act in 1971, the Executive 
Board and the Senate disappear and are replaced by two new 
administrative bodies: the Executive Board (five members in 
Eindhoven in the early days) and the College Council, which 
is renamed University Council in 1986. From 1997, the Uni-
versity Administrative Organization Modernization Act is in 
place and this, among other things, changes the status of the 
University Council. In that year, a Supervisory Board is also 
established, to which the Board is accountable. A constant in 
the university organization is the University Secretary. From 
1963 to 1982, the University Administrators and Secretary 
are accommodated in the Main Building. In 1982 they move 
to the Administration Building (now called Traverse), but in 
1998 they return to their former accommodations. For years, 
the Main Building is the place to receive dignitaries and other 
guests. Of course, visiting scientists are in the majority by far, 
but a long line of Royalty, ministers, industrialists and uni-
versity administrators also manages to find their way to ‘Den 
Dolech’. This old name for the cut-off meander of a river be-
came the official address in 1974. Today’s Board boasts a rich-
ly filled display case with paraphernalia (medals, figurines, 
paper weights, flags and decorative ceramics) that its guests 
left behind as gifts.

Scientists
From the second floor upward, the Main Building is the do-
main of research and education. Over the years the hundreds 
of rooms, classrooms, labs and workshops have served as 
settings for lectures, labs, studio work, meetings, exercises, 
tutorials, oral examinations, design exercises and scientific 
experiments. 
The main users are the departments, which are renamed 
faculties in 1986. The Main Building is initially home to the 
Departments of Philosophy and Social Sciences, the Sub-de-
partment of Mathematics and the Mechanical Engineering 
Department. Over the years, many hundreds of researchers 
and lecturers work here.
Professor Piet Steenkamp (1925-2016) of Social Law and 
Social History has his office there. By the end of the 1960s, 
Steenkamp is a driving force behind the first College Coun-
cil, a democratic body that the THE, by way of a pilot, is the 
first in the Netherlands to establish in 1971. Steenkamp is also 
known as the patriarch of the CDA, the Dutch Christian Dem-
ocratic Party. 

van een rivier werd in 1974 het officiële adres. Het College 
van Bestuur beschikt over een rijk gevulde vitrine met pa-
rafernalia (penningen, beeldjes, presse papiers, vlaggetjes, 
sierkeramiek) die gasten als geschenk achterlieten.

Wetenschappers
Vanaf de tweede verdieping is het Hoofdgebouw het do-
mein voor onderzoek en onderwijs. De honderden zaaltjes, 
kamers, practicumruimtes en werkplaatsen fungeren door de 
jaren heen als decor voor colleges, practica, atelierwerk, ver-
gaderingen, oefeningen, tutorials, mondelinge tentamens, 
designexercities en wetenschappelijke experimenten. 
De hoofdgebruikers zijn de afdelingen, die in 1986 worden 
omgedoopt tot faculteiten. Het Hoofdgebouw is aanvanke-
lijk de plek voor de afdeling Wijsbegeerte en Maatschappij-
wetenschappen, de onderafdeling der Wiskunde en de afde-
ling der Werktuigbouwkunde. In de loop der jaren werken er 
vele honderden onderzoekers en docenten.
Zo heeft prof. dr. Piet Steenkamp (1925-2016), hoogleraar so-
ciaal recht en sociale geschiedenis er zijn werkkamer. Steen-
kamp is eind jaren zestig een drijvende kracht achter de eer-
ste Hogeschoolraad, een democratisch orgaan waarvan de 
THE bij wijze van pilot in 1971 de Nederlandse primeur krijgt. 
Daarnaast geldt Steenkamp als aartsvader van het CDA. 
In dezelfde afdeling W&MW werkt drs. Bart Tromp (1944-
2007). Tromp is socioloog, publicist en PVDA partij ideoloog. 
In een column in het Parool herinnert hij zich in 1997 zijn 
Eindhovense jaren. “Vanaf mijn kamer op de achtste verdie-
ping van het hoofdgebouw van de Technische Hogeschool 
Eindhoven had ik een fraai panoramisch zicht op de stad.” 
Dat uitzicht wordt voornamelijk gevuld met de gebouwen 
van de N.V. Philips. Een van de collega’s op zijn verdieping, 
herinnert Tromp zich, is de vooroorlogse uitvinder van het 
elektrisch scheerapparaat dat bekend werd als de Philishave, 
prof.ir. Alexandre Horowitz, hoogleraar werktuigbouwkun-
de. ”Op zijn kamer hing een zelfontworpen klok: als deze het 
uur sloeg, verscheen een arm uit het kastje die de wijzer op 
de juist stand zette.”

Een wetenschappelijk pionier in de informatica die zijn domi-
cilie had in het Hoofdgebouw is prof. dr. Edsger W. Dijkstra 
(1930-2002). “One of a very small number of people who, 
through their research and teaching, have provided compu-
ting with an intellectual foundation that can justifiably be 
termed science’’, aldus vakgenoot Brian Randell. 
In 1963-1964 ontwerpt Dijkstra samen met Carel Scholten 
(later eredoctor aan de TU/e) de hardware channels en de 
interrupts  voor de Nederlandse Electrologica X8 computer. 
Daarna begint hij aan het pionierswerk van het ontwerp voor 
het THE Multiprogramming System. Dijkstra wint in 1972 de 
Turing Award, ook wel bekend als de Nobelprijs voor infor-
matica.
In het Hoofdgebouw komt vanaf 1973 ook de befaamde 
(Eindhoven) Tuesday Afternoon Club bijeen, om te bomen 
over wiskundige aspecten van het programmeren. 
De afdeling Bouwkunde verhuist, na een pril begin in een bij-
gebouw aan de Celebeslaan, in 1974 van het Paviljoen naar 
het Hoofdgebouw. In het Paviljoen zijn de jonge afdelingen 
Bedrijfskunde (opgericht in 1966) en Bouwkunde (1967) zo 
gegroeid dat ze elkaar nu het gebouw uitdrukken. Een van 
de bouwkundigen die een kamer krijgt in het Hoofdgebouw 
is prof. ir. John Habraken. Hij is van 1967 tot 1975 de eerste 
decaan van de afdeling en verruilt in 1975 Eindhoven voor 
het Massachusetts Institute of Technology, waar hij dean van 
de afdeling Architecture wordt. Ook de eerste vrouw die aan 
de Eindhovense universiteit aangesteld wordt als hoogleraar, 
prof.dr.dipl.-ing. Helga Fassbinder-Hörr, krijgt in 1976 een ka-
mer in het Hoofdgebouw. 
In de zomer van 1972 verhuist een groep wiskundigen naar 
het nieuwe Rekencentrum. Het Hoofdgebouw is dan niet 
langer de plek waar grote computers staan en bijbehorende 
software wordt ontwikkeld. In de 21e eeuw zal de rest van 
de faculteit Wiskunde en Informatica verkassen naar gebouw 
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Bart Tromp (1944-2007) works in the same department. 
Tromp is a sociologist, publicist and political party ideologist 
for the PvdA. In a column in newspaper Het Parool in 1997, he 
reminisces about his Eindhoven years. ‘From my room on the 
eighth floor of the Main Building of Eindhoven University of 
Technology I had a beautiful panoramic view of the city.’ That 
view is mainly filled with the buildings of the N.V. Philips. 
One of the colleagues on his floor, Tromp remembers, is the 
pre-war inventor of the electric shaver that became known 
as the Philishave, professor of Mechanical Engineering Ir Al-
exandre Horowitz. ‘In his room he had a self-designed clock: 
at the stroke of the hour, an arm appeared from the box to 
move the hand into the correct position.’
A scientific pioneer in computer science domiciled in the 
Main Building is Prof Dr Edsger W. Dijkstra (1930-2002). ‘One 
of a very small number of people who, through their research 
and teaching, have provided computing with an intellectual 
foundation that can justifiably be termed science,’ according 
to confrere Brian Randell. 
In 1963-1964 Dijkstra and Carel Scholten (later an Honorary 
Doctor at the TU/e) design the ‘hardware channels’ and the 
‘interrupts’ for the Dutch Electrologica X8 computer. He sub-
sequently breaks fresh ground designing the THE’s Multipro-
gramming System. In 1972 Dijkstra wins the Turing Award, 
also known as the Nobel Prize for Computer Science.
From 1973 onward, the famous (Eindhoven) Tuesday After-
noon Club also meets in the Main Building, to discuss mathe-
matical aspects of programming. 
After an early start in an annex on Celebeslaan, the Depart-
ment of Architecture moves from the Pavilion to the Main 
Building in 1974. In the Pavilion, the young Departments of 
Business Administration (founded in 1966) and Architecture 
(1967) had grown so considerably that they begin to push 
each other from the building. One of the engineers who is 
given an office in the Main Building is Prof John Habraken. 
From 1967 to 1975 he is the department’s first Dean. In 1975, 
he exchanges Eindhoven for the Massachusetts Institute of 
Technology to become Dean of the Department of Architec-
ture there. The first woman to be appointed Professor at Ein-
dhoven University, engineer Prof Dr Dipl-Ing Helga Fassbind-
er-Hörr, moves into an office in the Main Building in 1976. 
In the summer of 1972 a group of mathematicians moves 
into the new Computer Centre. The Main Building is now no 
longer the place where the large computers are and where 
the corresponding software is developed. In the twenty-first 
century, the rest of the Department of Mathematics and Com-
puter Science move to the MetaForum building. By then the 
Mechanical Engineers have been working from the W-Hoog 
building (now the Gemini building) for decades. By the 1990s 
philosophers, sociologists and psychologists are accommodat-
ed in the Pavilion and the IPO building.
In 2001, the students and staff of the youngest TU/e depart-
ment, Industrial Design, move into the Main Building. In ad-
dition to all laboratory spaces, lecture rooms and workshops, 
the Main Building also offers space for unexpected, curious 
installations in the twenty-first century. There is an actual air-
craft cabin, for example, installed on the initiative of Prof Dr 
Matthias Rauterberg to study the improvement of conditions 
during transatlantic flights. There is room on board for a few 
economy class passengers and a single business class guest. A 
flight attendant completes the experience. 

Treasury
‘The Treasury of Intellectual Achievement’: this is how archi-
tect Van Embden describes the University Library. How do 
you ensure that students find their way to knowledge that 
has solidified on paper? The architect designs a mezzanine 
that accommodates a canteen that overlooks the reading 
room below ‘as an antidote to the apparent reluctance of 
young students to visit libraries’. The Central Reading Hall is 
the pivot of a network of six study libraries located near the 
departments. In 1965, the University Library has forty staff 
members and 50,000 books as well as 1,800 journals available 

MetaForum. De werktuigbouwers zijn dan al tientallen jaren 
verhuisd naar W-Hoog (nu Gebouw Gemini). Wijsgeren, so-
ciologen en psychologen vinden in de jaren negentig onder-
dak in het Paviljoen en het IPO gebouw. 
In 2001 nemen studenten en medewerkers van de jongste 
TU/e faculteit, Industrial Design hun intrek in het Hoofdge-
bouw. Naast alle practicumruimtes, onderwijszalen en werk-
plaatsen biedt het Hoofdgebouw in de 21e eeuw ook plaats 
aan onverwachte, curieuze installaties. Zo is daar een heuse 
vliegtuigcabine, op initiatief van Prof. dr. Matthias Rauter-
berg geïnstalleerd om onderzoek te doen naar het verbete-
ren van omstandigheden tijdens trans-Atlantische vluchten. 
Er is plaats aan boord voor een paar economy class passagiers 
en een enkele business class gast. Een stewardess maakt de 
beleving compleet. 

Schatkamer
‘De schatkamer van geestelijke verworvenheden’ zo om-
schrijft architect Van Embden de Universiteitsbibliotheek. 
Hoe zorg je ervoor dat studenten de weg weten te vinden 
naar die op papier gestolde kennis? De architect bedenkt een 
vide die vanuit de kantine inkijk biedt op de onderliggen-
de leeszaal ‘als antidotum tegen de schroom die de jonge 
student nu eenmaal lijkt te hebben voor een bibliotheek.’ 
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for inspection. Around the year 2000, the library temporarily 
moves to the Hall before finally ending up in the MetaFo-
rum building, where the department libraries merge with the 
Central Collection in 2012. The service to students and staff 
is expanded considerably. In 1993 the Central Reading Hall in 
the Main Building is opened for three weekends during an 
examination period by way of an experiment; by 2018 the 
library in the MetaForum building is open to students for sev-
en days a week, until late in the evening. 
 In the 1960s, the THE pioneers the application of educa-
tional technology. The institution attracts attention with its 
feedback technology for lecture halls, which has been devel-
oped in-house under the name ‘knijpertjes’. In 1967, a mod-
ern Language Practicum is set up on the eighth floor. Stu-
dents and staff can follow tape-recorded language courses 
using sound booths with headphones: in English of course, 
but also in 22 other languages such as Arabic, Danish and 
German. Chinese is not on the menu, yet.

Who Am I and What Am I Doing?
As anticipated, the Main Building develops into a beehive for 
all kinds of users. Administrators and services find their work 
spaces on the lower floors. Today, it is difficult to find out 
who resided in which office. The internal telephone directo-
ries in which names and departments were linked to room 
and telephone numbers were not deemed worth preserving 
in the archives. Moreover, around 1980 it was decided, on 
grounds that are no longer ascertainable, to increase floor 
numbers by 1. But of course, this does not create any extra 
square metres of space. As far as space is concerned: in the 
lean 1980s, Minister of Education W. Deetman believes that 
universities enjoy far too much room. A decade later, the cen-
tral government decides to gift all Dutch universities their 
own buildings – including overdue maintenance.
Between 1963 and 2014, the beehive is populated by all kinds 
of services that are regularly reorganized and often renamed 
in the process. Over the years, the building houses Security 
Officers, the Planning Department and the Statistical Anal-
ysis and Development Cooperation Bureaus as well as, until 
the opening of the Auditorium in 1966, Studium Generale, 
the Lustrum Bureau, the Student Administration, the Central 
Personnel Department, a Company Welfare Worker, the Ra-
diation Physicist’s Office, the Company Medical Service and 
the Student Deans. The Student Psychologists led by the leg-
endary Ms A.M.C. Rogier are also found in the Main Building. 
Students who struggle with existential questions can ap-
proach the Student Chaplaincy and later a Humanist Student 
Counsel Worker who at that time uses the motto: ‘Who Am 
I and What Am I Doing?’ The students of the Eindhoven Stu-
dent Society also have their offices here. The spirit of the 
1970s and 1980s, years in which the windows to the outside 
world are thrown open, resonates in the names of the new 
units that are allocated a place: the Research Exchange Cen-
tre, the Foreign Exchange Centre, the Transfer Office and the 
Conference Office. An then there is the Intercommunication 
Foundation (STIK), which offers courses for students ‘who 
want to acquire social and communicative skills’. STIK em-
ploys an actual sociocultural trainer.
The seventh floor houses the editorial team of Utopia, ‘an in-
dependent periodical for the Eindhoven student’. The rather 
left-wing Eindhoven Student Union (ESVB, founded in Decem-
ber 1977) is also assigned a space here. When the building is 
vacated in 2014, the ESVB archive is found in a large metal file 
cabinet – of which the key is lost – that is about to be transport-
ed to the shredder. At the last minute, the Regional Historical 
Centre Eindhoven appropriates the cabinet and its contents. 
The editors of college magazine TH Berichten, the predecessor 
of Cursor, roam the building from one work space to the next, 
as does the then modestly-sized Public Information Service. 
The latter is provided a front office, the Public Information 
Centre, in the 1970s. Older employees still remember the sense 
of community in the air when, on Prinsjesdag, everyone would 
watch the Queen’s Speech during working hours. 

De centrale leeshal vormt de spil in een netwerk van zes stu-
diebibliotheken, die in de buurt van de afdelingen liggen. In 
1965 telt de UB veertig personeelsleden, 50.000 boeken en 
kunnen er 1800 tijdschriften worden ingezien. Rond het jaar 
2000 verhuist de bibliotheek tijdelijk naar de Hal, om daar-
na definitief te landen in MetaForum, waar de faculteitsbi-
bliotheken in 2012 samensmelten met de centrale collectie. 
De service aan studenten en medewerkers wordt aanzienlijk 
uitgebreid. Wordt in 1993 de centrale leeszaal in het Hoofd-
gebouw bij wijze van experiment gedurende drie weekends 
geopend tijdens een tentamenperiode, anno 2018 is de bi-
bliotheek in MetaForum zeven dagen per week voor studen-
ten toegankelijk, tot laat in de avond. De THE loopt in de ja-
ren zestig voorop in de toepassing van onderwijstechnologie. 
De instelling trekt de aandacht met de feedback technologie 
voor de collegezaal, die onder de naam ‘knijpertjes’ in eigen 
huis is ontwikkeld. Op de achtste verdieping wordt in 1967 
een modern Talenpracticum ingericht. Studenten en mede-
werkers kunnen daar in geluidscabines met de koptelefoon 
via bandrecorders talencursussen volgen. Natuurlijk Engels, 
maar ook 22 andere talen zoals Arabisch, Deens en Duits. Chi-
nees wordt nog niet aangeboden. 

Wie ben ik en waar ben ik mee bezig?
Het Hoofdgebouw ontpopt zich zoals voorzien tot een bij-
enkorf voor allerhande soorten gebruikers. Bestuurders en 
diensten vinden hun werkplek op de onderste verdiepingen. 
Wie in welke werkkamer domicilie hield, is nu nog slechts met 
moeite te achterhalen. De interne telefoongidsen waarin na-
men en afdelingen aan kamer- en telefoonnummers gekop-
peld waren, zijn niet archiefwaardig bevonden. Bovendien 
is op niet meer te achterhalen gronden rond 1980 besloten 
dat de nummering van de vloeren met 1 moet worden opge-
hoogd. Maar daarmee werd natuurlijk geen vierkante me-
ter aan extra ruimte gewonnen. Wat die ruimte betreft: in 
de magere jaren tachtig vindt minister van onderwijs drs. W. 
Deetman dat universiteiten veel te ruim in hun jasje zitten. 
Een decennium later besluit de overheid om alle Nederlandse 
universiteiten hun eigen gebouwen cadeau te doen. Inclusief 
achterstallig onderhoud.
De bijenkorf wordt tussen 1963 en 2014 bevolkt door aller-
lei diensten, die geregeld worden gereorganiseerd en daar-
bij vaak een nieuwe naam krijgen toebedeeld. Het gebouw 
herbergt in de loop der jaren de burelen van de Veiligheids-
functionarissen, het Bureau Planning, het Statistisch Analy-
tisch Bureau en het Bureau Ontwikkelingssamenwerking. Tot 
de opening van het Auditorium in 1966 is Studium Generale 
er gevestigd, maar ook het Lustrumbureau, de Studentenad-
ministratie, de Centrale Personeelsdienst, een Bedrijfsmaat-
schappelijk werkster, het Bureau van de stralingsfysicus, de 
Bedrijfsgeneeskundige dienst en het Bureau van de studen-
tendecanen. Ook de studentenpsychologen onder leiding 
van de legendarische mej. dr. A.M.C. Rogier zijn in het Hoofd-
gebouw te vinden. 
Studenten kunnen met levensvragen aankloppen bij het 
studentenpastoraat en later bij het Humanistisch Studenten 
Raadswerk, waar het motto op dat moment luidt: ‘Wie ben ik 
en waar ben ik mee bezig?’. De studenten van de Eindhovense 
Studentenmaatschappij houden er kantoor. De tijdgeest van 
de jaren zeventig en tachtig, jaren waarin de vensters naar de 
buitenwereld open worden gezet, is af te lezen aan de namen 
van de nieuwe eenheden die een plek krijgen toebedeeld: 
het Bureau Wetenschapswinkels, het Bureau Buitenland, het 
Transferbureau en het Congresbureau. En dan is er de Stich-
ting Inter Kommunikatie (STIK), die cursussen aanbiedt voor 
studenten ‘die sociale en communicatieve vaardigheden wil-
len opdoen’. STIK heeft een heuse vormingswerker in dienst. 
Op de zevende verdieping huist de redactie van Utopia ‘een 
onafhankelijk periodiek voor de Eindhovense student’. De 
links angehauchte Eindhovense Studenten Vakbond (opge-
richt in december 1977) krijgt er ook een kamer toegewezen. 
Het archief van de ESVB wordt in 2014 bij het ontruimen van 
het gebouw aangetroffen in een grote metalen archiefkast 
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Watchful Eye 
In April 1965 the THE is provided with a uniformed Security 
Service. Its Central Post is housed in a kind of rectangular glass 
fish bowl right next to the main entrance and manned day 
and night. The guards work in three shifts. This is often lonely 
work, for example on Christmas night. ‘It’s not pleasant, but 
it has to be done,’ TH Berichten records from the mouth of 
one of the employees. Researchers or (employee-) students 
with a permit can continue to work in the Main Building in 
the evenings. Student Henk Pouwels, for example, is tasked 
with babysitting the central computer, nicknamed Truusje, in 
the evening hours and sometimes at night. This computer is 
the responsibility of the Sub-department of Mathematics. In 
the 1970s, the first security cameras are introduced. ‘Theft: 
now live on TV,’ as one university magazine headline reads. 
In 1988, people say that ‘TU/e has the luck of the devil’ when 
part of the ceiling just in front of the porter’s lodge comes 
down. Nobody is injured. 

Cash 
What facilities does the Main Building supply in the early 
years? In the 1960s, salaries are still paid out in cash. Em-
ployees can collect their pay from the TH cashier in the Main 
Building. Later, this function is taken over by Van Lanschot 
Bankiers and payments are made by giro. 
In the 1960s and 1970s students receive their study grants in 
cash as well. To ensure that this goes smoothly, they are paid 
in alphabetical order: ‘Payment of the second term of the 
state study grant 1966/1967. Monday 27 February: letters A 
through G, Tuesday: H through N and 1 March: O through Z.’
There is a newspaper corner and in 1972 the company Luda 
& Van Piere opens the TH Bookstore on the ground floor. In 
addition to textbooks, it offers a wide range of scientific pub-
lications. The first book paid for at the cash desk is Reports to 
the Club of Rome. To book business trips, staff can call on the 
NBBS travel agency, later succeeded by Wagon Lits. A post-
age stamp machine is installed, along with a letterbox and 
later there is even an in-house post office. There are luggage 
lockers for students and, in the 1990s, a copy shop – initially 
staffed, but later the employees are quietly replaced by DIY 
equipment. By the 1990s, the hall has a coffee counter and 
a hair salon. 
In 1966, Rector Prof Dr K. Posthumus opens a Record Library 
run by Studium Generale. He wishes the initiative a ‘safe jour-
ney and few scratches’. The Compact Disc, a Philips invention 
for which mathematician Jack van Lint designed the under-
pinning mathematics several floors higher up in the Main 
Building, is a popular article in 1986. When the Compact Disc 
appears to have definitively won its battle with vinyl in the 
early 1990s, the library sells thousands of its records. More 
than 25 years later these, recognizable by the coloured stick-
ers and THE stamps, sometimes still turn up in the shops of 
second-hand record dealers in the city.

Hot Balls 
For half a century, the semi-public space that the hall of the 
Main Building essentially is lends itself perfectly to large and 
small exhibitions and performances. In total, the space has 
hundreds of activities ‘on the clock’. The ground floor and 
the first floor of the building are used for all kinds of events. 
Audiences come flocking by the footbridges or the entrances. 
The large staircase functions as a natural stage that merely 
requires hooking up a microphone. In September 1965, for 
example, a public senate session (which we would now call 
‘the opening of the academic year’) with a speech by Rector 
Posthumus takes place. The annual New Year’s reception is 
held at the same location for quite some years as well. The 
hall turns out to be a suitable place for lunch concerts and 
book fairs and in the 1970s and 1980s the results of the Uni-
versity Council elections are announced here as well. In 1995, 
during the International Computer Science Olympiad, the 
hall is the backdrop for the computer game Hot Balls, con-
ceived by Kees van Overveld and students. Students play this 

waarvan de sleutel zoek is, klaar om afgevoerd te worden 
naar de shredder. Het Regionaal Historisch Centrum Eind-
hoven ontfermt zich op het laatste moment over kast en 
inhoud. De redactie van het Hogeschoolblad TH Berichten, 
voorloper van Cursor, zwerft van werkplek naar werkplek 
in het gebouw, net als de in omvang dan nog bescheiden 
voorlichtingsdienst. Die krijgt er in de jaren zeventig als front 
office een voorlichtingscentrum bij. Oudere werknemers 
herinneren zich nog het community gevoel dat daar in de 
lucht hing, wanneer er op Prinsjesdag onder werktijd naar de 
Troonrede kon worden gekeken. 

Wakend oog 
In april 1965 krijgt de THE een geüniformeerde Bewakings-
dienst. De centrale post is gehuisvest in een soort rechthoekige 
glazen vissenkom pal naast de hoofdingang en dag en nacht 
bemand. De bewakers werken in een drieploegendienst. Dat 
is vaak eenzaam werk, bijvoorbeeld in de kerstnacht. “Het is 
niet plezant, maar het moet” tekent TH Berichten op uit de 
mond van een van de medewerkers. Onderzoekers of (werk)
studenten met vergunning kunnen ’s avonds in het Hoofdge-
bouw doorwerken. Zo heeft student Henk Pouwels de taak 
om in de avonduren en soms ook ’s nachts te babysitten bij 
de centrale computer, bijgenaamd ‘Truusje’. Deze computer 
wordt beheerd door de onderafdeling der Wiskunde. In de 
jaren zeventig doen de eerste bewakingscamera’s hun intre-
de. “Diefstal voortaan live op TV” kopt het universiteitsblad. 
In 1988 wordt er geconstateerd dat er “boven de TU/e engel-
tjes zweven”, wanneer een deel van het plafond vlak voor de 
portiersloge naar beneden komt. Er vallen geen gewonden. 

Cash geld 
Hoe zit het in de beginjaren met het aanbod van faciliteiten 
in het Hoofdgebouw? 
In de jaren zestig wordt het salaris nog cash uitbetaald. Me-
dewerkers kunnen in het Hoofdgebouw bij de TH kassier hun 
loonzakje ophalen. Later wordt die kasfunctie overgenomen 
door Van Lanschot Bankiers en worden transacties giraal ge-
regeld. Ook studenten krijgen in de jaren zestig en zeventig 
hun studietoelage in baar geld uitbetaald. Om dat in goede 
banen te leiden, gebeurt het op alfabet: “Uitbetaling van de 
tweede termijn van de rijksstudietoelage 1966/1967. Maan-
dag 27 februari letters A tm G, dinsdag H tm N en 1 maart: 
O tm Z.”
Er is een krantenhoek en in 1972 opent de firma Luda en van 
Piere op de begane grond de TH Boekhandel. Naast studie-
boeken wordt er een breed assortiment wetenschappelijke 
publicaties aangeboden. Het eerste boek dat aan de kassa 
afgerekend wordt, is het Rapport van de Club van Rome. Me-
dewerkers kunnen voor het boeken van dienstreizen terecht 
bij reisbureau NBBS, later opgevolgd door Wagon Lits. Er ver-
schijnt een postzegelautomaat benevens een brievenbus en 
later zelfs een eigen postagentschap. Er komen bagagekluis-
jes voor studenten en in de jaren negentig een reproshop. 
Aanvankelijk nog met personeel, dat later geruisloos vervan-
gen wordt door doe het zelf apparatuur. Eind jaren negentig 
heeft de hal een koffiecounter en een kapsalon. 
In 1966 opent rector magnificus prof. dr. K. Posthumus een 
door Studium Generale gerunde uitleendiscotheek. Hij wenst 
het initiatief een ‘behouden vaart en weinig krassen.’ De 
Compact Disc, een uitvinding van Philips, waarvoor enkele 
verdiepingen hoger in het Hoofdgebouw door wiskundige 
Jack van Lint de onderbouwende wiskunde is bedacht, is in 
1986 een gewild artikel. Wanneer de compact disc begin ja-
ren negentig de strijd met vinyl definitief gewonnen lijkt te 
hebben, worden duizenden grammofoonplaten van de hand 
gedaan. Meer dan 25 jaar later duiken ze, herkenbaar aan de 
gekleurde stickers en THE stempels, nog wel eens op in bak-
ken van tweedehands platenhandelaars in de stad.

Hot Balls 
De semi-openbare ruimte die de hal van het Hoofdgebouw 
in essentie is, leent zich een halve eeuw voor grote en kleine 
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game on a giant wall of 256 monitors, a feat that makes it 
into the Guinness Book of Records. 

Canteens, Pubs and the Twilight Zone
After the Royal visit of 1963, the canteen on the first floor is 
appropriated by students and staff. But they do more than 
just eat there. In 1965, world champion Max Euwe organiz-
es a simultaneous chess match. Protestant discussion group 
Desiderius Erasmus invites students and staff to debates with 
partners such as the Union of World Citizens and The Party of 
the Will of the People and Referendum over light lunches. In 
the 1970s, under the influence of the spirit of the time, the 
will of the people temporarily shifts from deep-fried foods 
to biodynamically grown products. Enter an alternative lunch 
corner. ‘Muesli in Triumphal Procession of Canteens,’ the uni-
versity magazine reports. Later on, the canteen no longer 
finds favour with staff or students. Many of them no longer 
have lunch in the canteen, because it is overcrowded and 
dirty. Visitors to the adjacent reading room complain about 
the noise. The head of the canteen, Lou Bouhuys, in turn 
complains about staff members taking their lunches across 
the building. He finds dishes in the workshops, in the hallway, 
on top of cupboards and in every nook and cranny of the 
Main Building. ‘I find myself tripping over the rubbish. Some-
times soup bowls have to be soaked for 48 hours, because 
you cannot even wash them anymore.’
Meanwhile the Department of Mathematics and Comput-
er Science enjoys the luxury of its own canteen, which goes 
through life as ‘The Lounge’. Until the beginning of the 
twenty-first century, people eat at tables and play bridge 
here, with the trophies won by the mathematical football 
teams The Old Soccers and The Saints shining away in display 
cases. Around the year 2000, the canteen on the first floor is 
discontinued and the space converted into a representative 
University Club. No more Bami Blocks, but à la carte dishes 
prepared by a real chef. Alumnus Bert Staal is responsible 
for the design of the Club with its particularly striking Flint-
stone-like meeting rooms’ exterior walls.
The Student Societies associated with the faculties cannot 
complain about the support they receive from the university, 
for example in the shape of spaces in which they run their 
own pubs. The architecture students of CHEOPS, for example, 
run the Skybar on the twelfth floor for years. Though the bar 
is moved into the basement after the move to Vertigo, the 
name Skybar is retained. GEWIS, the society of the Depart-
ment of Mathematics and Computer Science, has its own pub. 
Student Society Intermate has one on the eighth floor At the 
beginning of the twenty-first century the youngest student 
society, Industrial Design’s LUCID, in turn appropriates the 
basement of the Main Building. 
By 2002, no less than 19 name plates of emeriti and other 
mathematical pensionados adorn the wall next to the door of 
room HG 9.42. There, in the department’s Huize Avondrood 
(‘Twilight Zone’), they each have a chair, desk and computer. 
‘Mathematicians need very little,’ says emeritus Prof Dr Ir 
Frans Schurer. His colleague, professor N.G. (Dick) de Bruijn 
(1918-2012) adds: ‘We are always kind to each other. Math-
ematicians are always kind anyway, in contrast to musicians, 
for example, who are always arguing.’ 

Roof and Underworld
It doesn’t happen very often, but from time to time guests 
are taken up to the roof. It is the location of the large flag-
pole and offers a panoramic view of what is called the Brain-
port region today. In the 1960s and 1970s, the roof made it 
possible to impress visitors with a view of the major Philips 
complexes Strijp S, Strijp R and Strijp T to the west. Around 
the turn of the century, the Skybar is converted into the 
Tureluur Lounge on the initiative of Chairman Dr Henk de 
Wilt. Its interior design marks his ambition to open the win-
dows and doors of the TU/e to the outside world. For one 
thing, it includes small wall-mounted monitors that show the 
uninterrupted newsfeed of television station CNN. 

tentoonstellingen en performances. In totaal staat de teller 
op honderden activiteiten. De begane grond en de eerste 
verdieping van het gebouw worden gebruikt voor allerlei 
evenementen. Het publiek stroomt toe via de loopbruggen 
of de ingangen. De grote trap fungeert als een natuurlijk po-
dium waar slechts een microfoon hoeft te worden opgesteld. 
Zo vindt er in september 1965 een openbare senaatszitting 
plaats (we zouden dat nu de opening van het academisch jaar 
noemen), met een rede van rector magnificus Posthumus. Op 
dezelfde locatie wordt ook een tijd lang de jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie gehouden. De hal ontpopt zich als geschikte 
plek voor lunchconcerten of boekenmarkten en in de jaren 
zeventig en tachtig worden er de uitslagen van de Hoge-
schoolraadsverkiezingen bekend gemaakt. In 1995 is de hal 
tijdens de internationale informatica Olympiade het decor 
voor het door medewerker Kees van Overveld met studen-
ten bedachte computerspel Hot Balls. Leerlingen speelden dit 
spel op een reusachtige wand met 256 beeldschermen, een 
wapenfeit dat het Guinness Book of Records haalde. 

Kantines, kroegen en Avondrood
Na het koninklijk bezoek in 1963 wordt de kantine op vloer 1 
in gebruik genomen door studenten en medewerkers. Maar 
er wordt niet alleen gegeten. In 1965 houdt wereldkampioen 
Max Euwe er een simultaan schaak seance. De protestantse 
gespreksgroep Desiderius Erasmus nodigt er studenten en 
medewerkers uit voor koffiemaaltijden, met als debating 
partners bijvoorbeeld de ‘Bond van Wereldburgers’ of de ‘Par-
tij voor volkswil en referendum’. In de jaren zeventig helt die 
volkswil onder invloed van de tijdgeest tijdelijk over van kro-
ketten naar biologisch dynamisch gekweekte producten. Er 
komt een alternatieve lunchhoek. ‘Müsli begint triomftocht 
langs kantines’ meldt het universiteitsblad. Later komt er de 
klad in het kantinebezoek. Veel medewerkers en studenten 
lunchen niet meer in de kantine, want het is er overvol en 
rommelig. De bezoekers van de naastgelegen leeszaal klagen 
over het lawaai. Het hoofd kantinezaken, Lou Bouhuys, doet 
op zijn beurt zijn beklag over medewerkers die hun lunch 
meenemen door het gebouw. Hij bespeurt serviesgoed in de 
ateliers, op de gang, bovenop kasten en in alle hoeken en ga-
ten van het Hoofdgebouw. “Je breekt er zowat je nek over. 
Soms moeten soepkoppen 48 uur in de week worden gezet, 
omdat er met goed fatsoen niets aan af te wassen valt.”
De faculteit Wiskunde en Informatica heeft intussen de luxe 
van een eigen kantine, die als lounge door het leven gaat. 
Daar wordt tot begin 21e eeuw aan tafels gegeten en bridge 
gespeeld, terwijl in de vitrinekasten trofeeën staan te schit-
teren, behaald door de wiskundige voetbalteams the old soc-
cers en de Saints. Rond het jaar 2000 verdwijnt de kantine op 
vloer 1 en wordt de ruimte omgebouwd tot een representa-
tieve University Club. Geen bamischijven meer, maar a la car-
te gerechten bereid door een heuse chef. Alumnus Bert Staal 
tekent voor het ontwerp van de club, waarbij vooral de Flint-
stone achtige buitenwanden van de vergaderzalen opvallen.
De aan de opleidingen verbonden studieverenigingen mo-
gen niet klagen over de ondersteuning die ze van de univer-
siteit krijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van ruimte om een ei-
gen bar te exploiteren. Zo hebben de bouwkundestudenten 
van CHEOPS jarenlang een Skybar op vloer 12. Hoewel de bar 
na de verhuizing naar Vertigo een plekje krijgt in de kelder 
van dat gebouw, blijft daar de naam Skybar gehandhaafd. 
De vereniging GEWIS van de faculteit Wiskunde en Informa-
tica krijgt een eigen bar op vloer 8, Intermate (nu horend bij 
Innovation Sciences) heeft een tijd lang ook een clublokaal 
op die verdieping. De jongste studievereniging, LUCID van 
Industrial Design, zoekt aan het begin van de 21e eeuw de 
kelder van het Hoofdgebouw op.
Op de wand naast de deur van kamer HG 9.42 prijken in 2002 
negentien naambordjes van emeriti en andere mathemati-
sche pensionados. Ze krijgen daar in Huize Avondrood van 
de faculteit een stoel, een bureau en een computer. “Wiskun-
digen hebben maar weinig nodig” zegt emeritus prof.dr.ir. 
Frans Schurer. Zijn collega hoogleraar N.G. (Dick) de Bruijn 
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The Main Building has its own underworld. People who 
need to consult a non-current book descend to the large li-
brary warehouse in which tens of thousands of publications 
are lined up on the steel shelves of hundreds of bookcases, 
waiting for an employee or student to fill out a form that 
will allow them to take one of them to the upper world for 
a few weeks. Around 2006, thousands of books and maga-
zines make their last trip to daylight, only to end in large 
waste containers. The library has to give up square metres 
and superfluous publications are ruthlessly disposed of. The 
underworld is also the domain of the telephone switchboard 
at which, until the 1990s, telephonists provided connections 
to the international outside world in a space devoid of day-
light. Callers dialling (or entering) the number 9 get to hear 
a human voice that only utters the word ‘switchboard!’ Later, 
the command centre of the Security Service is housed here. 
Day and night, its employees keep an eye on the entire cam-
pus using dozens of monitors showing camera images. The 
employees of cleaning company CEMSTO have their own 
in-house coffee room here, and the colleagues of Post and 
Archival Services work on the north side of the building. The 
north is also where the service desk of the warehouse for of-
fice and writing materials as well as the lecture note shop 
for students are. In 1985, lecture notes are provided with a 
barcode (a first!). 
For years, the college has its own in-house printing office for 
the design and printing of dictates, graduation reports and 
the university magazine. Connected to this department are 
the in-house photographers, who have a dark room and stu-
dio space here. 
The semi-open bicycle storage is also located in the base-
ment, shielded from the outside world by rubber flaps that 
are usually half open due to wind turbulence. Because of its 
volume and height, the Main Building itself is often used as 
a research object by construction physicists who want to map 
air flows. 

Crypto Lifts
The busiest lifts on the campus are undoubtedly the four 
in the Main Building. Waiting for the lift during rush hour 
allows users plenty of opportunity to study the walls. Or to 
light a cigarette (it was not until 1978 that smoking in the lift 
was banned!). The wait inspires some people to write poetry, 
as a 1964 rhyme shows: 

Remember, if you must ascend,
To use the stairs at leisure.
A ‘lift’ – the word’s an euphemism –
Goes up and down in equal measure.

Each floor, between the two lifts on the north side as well 
as between those on the south side, has a third lift silhou-
ette. There seems to be room for a push-button panel and 
behind the actually placed panels, there are the rudiments 
of a lift infrastructure. The entire shaft is still intact, from 
top to bottom, and in use as a cable duct. What is the story 
behind this mysterious crypto lift? In the 1960s, it appears, 
the designer thinks about enriching the design with a special 
professor’s lift. However, it is never installed. Is it the politi-
cal wind blowing democratically in the 1960s that stops this 
lift, or just a cutback measure? Probably the latter. The lifts 
inspire research as well. In 2005, D.W.J. Vos writes a Bachelor 
thesis entitled Stochastic Processes for Lifts: Waiting Time De-
termination for Lift Users in the Main Building of the TU/e.

Ideal Protest Location
What the Maagdenhuis is to Amsterdam, the Main Build-
ing has been to Eindhoven over the years: the ideal iconic 
building for students to occupy when they want to express 
protests. In 1969, the THE is still run by a Senate and a Exec-
utive Board. At that time students and regular staff have no 

(1918-2012) vult aan: “We zijn altijd aardig tegen elkaar. 
Maar dat zijn wiskundigen sowieso, in tegenstelling tot bij-
voorbeeld musici; die hebben altijd ruzie.” 

Dak en Onderwereld
Het gebeurt niet vaak, maar af en toe worden hoge gasten 
meegetroond naar het dak. Dat is de plek van de grote vlag-
genmast en het weidse uitzicht over wat nu de Brainport-
regio heet. In de jaren zestig en zeventig kon de bezoeker 
met een machtig armgebaar gewezen worden op de grote 
Philips emplacementen Strijp S, Strijp R en Strijp T in het wes-
ten. Rond de eeuwwisseling wordt de Skybar op initiatief van 
voorzitter Dr. Henk de Wilt verbouwd tot de Tureluur lounge. 
De inrichting markeert zijn streven om ramen en deuren van 
de TU/e open te zetten naar de buitenwereld. Zo hangen er 
aan de wanden kleine beeldschermen waarop de newsfeed 
van televisiezender CNN onafgebroken te zien is. 
Het Hoofdgebouw kent zijn eigen onderwereld. Wie een niet 
courant boek wil raadplegen, daalt af naar het grote biblio-
theekmagazijn, waar tienduizenden publicaties op de stalen 
planken van honderden boekenkasten in lange rijen stonden 
te wachten tot een medewerker of student een formulier had 
ingevuld waarmee ze voor een paar weken naar de boven-
wereld mogen verhuizen. Rond 2006 maken duizenden boe-
ken en tijdschriften een laatste tocht naar het daglicht, die 
echter eindigt in grote afvalcontainers. De bibliotheek moet 
vierkante meters inleveren en overtollige publicaties worden 
meedogenloos afgevoerd. De onderwereld is ook het domein 
van de telefooncentrale, waar telefonistes tot in de jaren ne-
gentig in een daglichtloze ruimte zorgen voor verbindingen 
met de internationale buitenwereld. Wie het cijfer 9 draait 
(of toetst) hoort een menselijke stem die slechts het woord 
‘centrále’ spreekt. Later krijgt het commandocentrum van de 
bewakingsdienst er onderdak. Medewerkers houden er dag 
en nacht op tientallen beeldschermen via camerabeelden de 
hele campus in het oog. De medewerkers van schoonmaak-
bedrijf CEMSTO hebben er een eigen, ook inpandige kof-
fiekamer en aan de noordzijde van het gebouw werken de 
collega’s van Post- en Archiefzaken. Aan die zijde is ook de 
balie van het magazijn voor kantoor- en schrijfbehoeften be-
nevens de dictatenverkoop voor studenten. In 1985 krijgen 
die dictaten (primeur!) een streepjescode. 
Lange tijd beschikt de universiteit over een eigen huisdruk-
kerij, waar die dictaten, afstudeerverslagen en het universi-
teitsblad worden vormgegeven en gedrukt. Verbonden aan 
die afdeling zijn de huisfotografen die er een donkere kamer 
en studioruimte hebben. 
Onder in de kelder bevindt zich ook de halfopen fietsenkel-
der, van de buitenwereld afgeschermd door rubberen flap-
pen, die door de windturbulentie meestal half open staan. 
Door zijn volume en hoogte is het Hoofdgebouw zelf voor de 
bouwfysici vaak een dankbaar onderzoeksobject om lucht-
stromen in kaart te brengen. 

Cryptoliften
De drukste liften op de campus zijn ongetwijfeld de vier lif-
ten in het Hoofdgebouw. Tijdens het spitsuur op de lift wach-
ten, geeft genoeg gelegenheid om de muren te bestuderen. 
Of om een sigaret op te steken (pas in 1978 kwam er een 
verbod op roken in de lift!). Sommigen doen er inspiratie op 
voor een gedicht, zoals blijkt uit een rijmpje uit 1964: 

“Bedenk wanneer u omhoog wilt gaan:
Doe het over de trap en langzaam aan.
Het woord ‘lift’ is een eufemisme;
Als hij werkt, denk dan ik vergis me.”

Op elke verdieping, zowel tussen de twee liften aan de 
Noordzijde als tussen die aan de Zuidzijde, was een derde 
liftsilhouet te vinden. Er lijkt ruimte uitgespaard te zijn voor 
een drukknopplateautje en achter geplaatste panelen waren 
rudimenten aan te treffen van een lift-infrastructuur. De hele 
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formal administrative powers. But the call for participation 
and co-determination is becoming louder all over Europe 
and therefore also in the Netherlands. In October 1969, Eind-
hoven for the first time  catches fire. Students demand trans-
parency, enter a governors’ meeting in the Main Building and 
occupy the room. Later, students even throw themselves in 
front of the parked cars of governors to prevent these from 
driving off. Governor Tromp, top dog behind the scenes at 
Philips N.V. at the time, has no antenna for the spirit of the 
time and starts his big American limo. The students have to 
let him through if they do not want to be run over. But the 
demand for democratization cannot be crushed by an Ameri-
can car. In 1971 the THE is the first college in the Netherlands 
to have an elected Council. However, this Council has little 
to offer against the proposed tuition fee measures of Edu-
cation Minister van Veen. In 1973, he proposes to increase 
tuition fees for students to 1,000 guilders per year. In protest, 
a group of about a hundred Eindhoven students occupy the 
Central Student Administration on 13 February 1969. The oc-
cupiers ask the Board to withhold the data of students who 
refuse to pay the 1,000 guilders from the authorities. A mass 
meeting is held in the Hall.
After ‘about 58 hours’, as magazine TH Berichten reports, a 
group of ‘agitated students’ who are recognized as members 
of the Eindhoven Student Corps advance to the Main Build-
ing. Around 6 a.m., the occupiers leave the building after a 
summons by Executive Board Chairman Kooij and the police. 
The editor of the university magazine ends his eyewitness ac-
count on a dramatic note: ‘I am typing the concluding part 
of this report at the former headquarters of the occupiers, 
where not even a cigarette is missing, even though they are 
here for the taking.’ In the following years, the Main Build-
ing is the subject of occupation on a regular basis. In 1978, 
Architecture students protest against the new Bachelor pro-
gramme: ‘Urban Design is Bothered. Newly Born, Already 
Smothered.’ An occupation of the fourth floor is broken by 
Riot Police, 60 strong. Occupiers Rob Smit and Frans Stoop 
make a short film about the occupation and eviction, now a 
historical document. Two years later, Student Administration 
is occupied (for the last time) in protest against the intro-
duction of the two-phase structure in higher education. TU/e 
employee Hannie Horvath remembers the occupiers’ charm 
offensive. When she arrives at the office the next morning, 
she finds a rose on her desk. In the runup to the magical year 
2000, students’ enthusiasm to occupy spaces strongly de-
clines. In the twenty-first century, only a single protest action 
takes place in the Hall of the Main Building. This, however, is 
of an alcoholic rather than a political nature. Students, staff 
and the board of the Department of Applied Physics quite 
loudly express their dissatisfaction with the absence of an ex-
clusive bar for the Van der Waals Student Society in the plans 
for the Flux building. Erst kommt das Trinken, dann kommt 
die Moral.

schacht bleek van onder tot boven nog intact en werd ge-
bruikt als kabelgoot. Wat is het verhaal achter deze geheim-
zinnige cryptolift? In de jaren zestig blijkt bij het ontwerp 
rekening gehouden te zijn met een speciale professorenlift. 
Maar die is nooit geïnstalleerd. Was het de democratische 
wind van de jaren zestig die deze lift tegenhield of gewoon 
een bezuinigingsmaatregel? Waarschijnlijk het laatste. De 
liften inspireren ook tot onderzoek. In 2005 schrijft D.W.J. 
Vos een bachelor-scriptie onder de titel ‘Stochastische proces-
sen voor liften: wachttijdbepaling voor liftgebruikers in het 
Hoofdgebouw van de TU/e.’

Ideale protestlocatie
Wat het Maagdenhuis is voor Amsterdam, is het Hoofdge-
bouw door de jaren heen voor Eindhoven geweest: het idea-
le iconische gebouw voor studenten om als uiting van protest 
te bezetten. In 1969 wordt de hogeschool bestuurd door de 
Senaat en het Curatorium. Studenten en gewone medewer-
kers hebben geen formele bestuursmacht. Maar de roep om 
inspraak en medezeggenschap wordt overal in Europa en dus 
ook in Nederland luider. In oktober slaat in Eindhoven voor 
het eerst de vlam in de pan. Studenten eisen openbaarheid, 
dringen een curatorenvergadering in het Hoofdgebouw bin-
nen en bezetten de kamer. Later werpen de studenten zich 
zelfs voor de geparkeerde auto’s van de bestuurders om hen 
het wegrijden te belemmeren. Curator Tromp, op dat mo-
ment de grote man achter de schermen bij de NV Philips, 
heeft geen antenne voor de tijdgeest en start zijn grote 
Amerikaanse slee. De studenten moeten hem wel doorlaten, 
willen ze niet overreden worden. Maar het verlangen naar 
democratisering laat zich niet platwalsen door een Ame-
rikaanse automobiel. In 1971 krijgt de THE de Nederlandse 
primeur van een gekozen Hogeschoolraad. Die kan echter 
weinig inbrengen tegen de voorgenomen collegegeldmaat-
regelen van onderwijsminister van Veen. Deze wil in 1973 het 
collegegeld voor studenten verhogen naar duizend gulden. 
Uit protest bezet een groep van zo’n honderd Eindhovense 
studenten op 13 februari de centrale studentenadministratie. 
De bezetters eisen van het bestuur dat de gegevens van de 
weigerstudenten die geen duizend gulden willen betalen, 
niet zullen worden doorgeven aan Den Haag. Er wordt een 
massabijeenkomst in de hal belegd. Na ‘plusminus 58 uur’, 
zo meldt het blad TH berichten, trekt een groep ‘verontrus-
te studenten’ die herkend worden als leden van het Eind-
hovense Studenten Corps naar het Hoofdgebouw. Rond zes 
uur in de ochtend verlaten de bezetters na sommatie door 
CvB voorzitter Kooij en de politie het gebouw. De redacteur 
van het universiteitsblad eindigt zijn ooggetuigenverslag op 
dramatische toon: “het laatste deel van dit verslag is getypt 
op het ex-hoofdkwartier van de bezetters, waar zelfs geen 
sigaret vermist werd, ofschoon ze voor het pakken stonden.”
Met enige regelmaat zal in de jaren daarna het Hoofdge-
bouw als bezettingsobject dienen. In 1978 protesteren bouw-
kundestudenten tegen het nieuwe kandidaatsprogramma 
‘Stedebouw is bezorgd. Net geboren, nu al geworgd.’ Een 
bezetting van vloer 4 wordt onder druk van zestig man mo-
biele eenheid beëindigd. Bezetters Rob Smit en Frans Stoop 
maakten een korte film over de bezetting en ontruiming, nu 
een historisch document. Twee jaar later wordt de studente-
nadministratie (nu voor het laatst) bezet uit protest tegen de 
invoering van de Tweefasenstructuur in het Hoger Onderwijs. 
TU/e medewerkster Hannie Horvath herinnert zich het char-
meoffensief van de bezetters. Toen ze de volgende ochtend 
op kantoor kwam, trof ze een roos aan op haar bureau. In 
de aanloop naar het magische jaar 2000 neemt de animo tot 
bezetten onder studenten sterk af. In de 21e eeuw valt er nog 
slechts één protestactie in de hal van het Hoofdgebouw te 
noteren. Die heeft echter eerder een alcoholisch dan een po-
litiek karakter. Studenten, medewerkers en bestuur van de 
faculteit Technische Natuurkunde komen met enig geraas 
hun ongenoegen uiten over het ontbreken van een eigen bar 
voor studievereniging Van der Waals in de plannen voor ge-
bouw Flux. Erst kommt das Trinken, dann kommt die Moral.

Student occupation (October 23 1969)
Bezetting Curatorenkamer (23 oktober 1969)
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Iconic Notice Board 
From 1963, the imposing building has, by itself, been an icon-
ic billboard for the university campus. Year after year, pho-
tographs of the building appear in all kinds of publications. 
There are photos of the long curtain wall, photos with the 
pond in the foreground, photos of the connecting footbridg-
es, photos of the brightly lit building at night. Some students 
and staff even have their wedding photos taken against the 
backdrop of the Main Building. Its recognizable contours are 
also found in a cartoon by employee Kees van Overveld, who 
has the Main Building undergo psychoanalysis on a Freudian 
sofa. In the 1970s, Architecture students use the Main Build-
ing as an eye-catcher in a collage to empower their plans for a 
greener campus. Students quickly discover that the windows 
of the stairwell lend themselves perfectly for the display of 
protest posters and bulletin boards. And for declarations of 
love for example, such as ‘I love you’ or the more personal: 
‘Catrien, will you marry me’ as well as for the reply added 
later: ‘Only if you take care of the children.’ 

Complaints
Universities make critical communities par excellence. One 
year after the opening, Rector Posthumus looks back on first 
experiences with the building. There have been admiration 
and wonder, he says, as well as complaints. ‘But the worst is 
now over and we may say that in areas other than construc-
tion, the start-up phase of the college is also coming to an 
end.’ The start-up phase may be over, but that does not mean 
that the complaining comes to an end. In December 1965, TH 
Berichten asks several employees for their wish list. TH’s Santa 
Claus on call – Mr A. Maartense, head of the Procurement 
Office – asks for ‘more metres, cubic as well as square, and 
better-conditioned air for the oppressed occupants of the 
substructure’. Ms M. Naber, head of the Reading Hall and the 
Library’s Lending Office, has need of an ‘acoustic box for the 
telephone, a nylon stockings dispenser at the doorman’s and 
an alarm system in the Reading Hall that turns on automati-
cally when there is no assistant’. 
There is always room for improvement. In 1977 the building 
is provided with a ‘ramp with heated road surface, electrically 
automatically operated doors at one entrance and at the lift 
group and a ‘universal’ toilet’. This is to make the building 
more accessible to the disabled. 
The Main Building inspires library assistant Sophie van der 
Beek to write an intense, rather gloomy poem in which Carel 
Kneulman’s monumental sculpture Aggression (which proba-
bly forces itself visually upon her daily through her window) 
is also mentioned: 

Days change into nights
Between concrete and glass
Overlooking rows of trees 
In untouched grass

Overlooking rows of tin and tyre
Aggression cast in stone
Not a flower, not a bird
Has God been overthrown?

Even if there is a maker
Whose proposal was divine 
Man in his delusion
Has failed in its design. 

In 1986, when the Main Building has been a prominent land- 
mark on the TU/e campus for 23 years, employee P. Westen-
dorp of the Sub-department of Philosophy and Social Sciences 

Iconisch mededelingenbord
Vanaf 1963 dient het imposante gebouw zelf als iconisch uit-
hangbord voor de universiteitscampus. Jaar na jaar verschij-
nen foto’s van het gebouw in allerlei publicaties.
Foto’s van de lange glasgevel, foto’s met de vijver op de 
voorgrond, foto’s van de verbindende loopbruggen, foto’s 
van het felverlichte gebouw bij avond. Sommige studenten 
en medewerkers kiezen zelfs voor een trouwfoto met het 
Hoofdgebouw als decor. De herkenbare contouren zijn ook 
terug te vinden in een cartoon van medewerker Kees van 
Overveld, die het Hoofdgebouw op een Freudiaanse sofa een 
psychoanalyse laat ondergaan. In de jaren zeventig gebrui-
ken studenten bouwkunde het Hoofdgebouw als blikvanger 
in een collage om hun plannen voor een groenere campus 
kracht bij te zetten. Studenten ontdekken als snel dat de 
ramen van de trappengalerij prima ingezet kunnen worden 
als protestposter of mededelingenbord. Bijvoorbeeld voor 
liefdesverklaringen ‘Ik hou van jou’ of contactadvertenties: 
‘Catrien wil je met me trouwen?’ Met een later toegevoegd 
antwoord. ’Als je voor de kinderen zorgt’. 

Klagen 
Een universiteit is bij uitstek een kritische gemeenschap. Een 
jaar na de opening kijkt rector magnificus Posthumus terug 
op de eerste ervaringen met het gebouw. Hij constateert be-
wondering en verwondering, maar ook klachten. ‘Maar het 
ergste is nu voorbij; en wij mogen zeggen dat ook op andere 
gebieden dan de bouw, de aanloopfase van de hogeschool 
ten einde loopt.” De aanloopfase mag achter de rug zijn, dat 
betekent niet dat het klagen stopt. Zo vraagt het blad TH Be-
richten in december 1965 een groep medewerkers naar hun 
verlanglijstje. De TH Sinterklaas van dienst (de heer A. Maar-
tense, hoofd Inkoopbureau) wiet graag “Voor de geprangde 
bewoners van de onderbouw meer meters, zowel kubieke 
als vierkante, en lucht van beter conditie.” Mevr. M. Naber, 
hoofd van de leeszaal en het uitleenbureau van de Biblio-
theek heeft behoefte aan een “akoestische box voor de tele-
foon, een nylonautomaat bij de portier, een alarmsysteem in 
de leeszaal dat zichzelf inschakelt als er geen assistente is.” 
Er valt altijd wat te verbeteren. In 1977 krijgt het gebouw een 
‘hellingbaan met verwarmd wegdek, elektrisch automatisch 
bediende deuren bij een ingang en bij de liftgroep en een 
universeel toilet”. Dit om het gebouw toegankelijker te ma-
ken voor mindervaliden. 
Het Hoofdgebouw inspireert bibliotheekmedewerkster Sop-
hie van der Beek tot een stemmingsvol, nogal somber ge-
dicht, waarin ook het monumentale beeld Agressie van Carel 
Kneulman (dat zich vermoedelijk dagelijks via haar venster-
raam visueel aan haar opdringt) wordt gememoreerd: 

De dagen rijgen zich aaneen
Tussen beton en glas,
Met zicht op rijen bomen
In onbesproken gras.

Met zicht op rijen blik en wiel,
‘Agressie’ een brok steen,
geen bloemetje, geen vogeltje
mijn god waar gaan we heen?

Als er dan al een schepper is
Die ’t al zo heeft beschikt
Dan heeft de mens, in al zijn waan
Toch uiterst slecht gewikt!

In 1986, het Hoofdgebouw staat dan al 23 jaar als een pro-
minent baken op de TU/e campus, gaat medewerker drs. 
P. Westendorp van de onderafdeling der Wijsbegeerte en 
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conducts some research. Westendorp wanders through the 
corridors and notices the many closed doors behind which 
employees devote themselves to science. The results of his 
field research are not encouraging: lack of space, annoying 
backlight in the corridors, overcrowded elevators, unsafe 
stairs, too many columns, bad smells from the toilets and 
the kitchen, poor air conditioning. The conclusion, put into 
words by Architecture employee Drs R. Stolzenburg: ‘It is 
probably much cheaper to demolish the entire thing and re-
place it with a more user-friendly building.’ In 1989, a group 
of external advisors brought in from Wageningen University 
has another try at the research. The complaints list suggests a 
dreadful state of affairs: ‘Jammed doors, rusty heating pipes, 
cracks in the Hall floor, cracks in the walls, burning eyes, itchy 
skins, dry throats, mucus coughed up, noses blocked, shiv-
ering, headaches, forgetfulness, loss of concentration, cold 
feet, musty air, bad smells, annoying noises.’ Slowly but sure-
ly, the building is beginning to show signs of ageing. More 
than 11,000 square metres of asbestos-containing material 
are removed. In 1993 it costs 1,000,000 guilders to repair the 
leaking roof using a giant crane. 

Master Plan
A fire in the adjacent Auditorium in November 1994 unin-
tentionally becomes a turning point and triggers a series of 
changes on campus. As a result, the TU/e’s large educational 
heart is out of order for a good while. At the time of the fire, 
the central government still owns all university buildings. A 
year later, the buildings – including their overdue mainte-
nance – are conveyed from the central government to the 
universities. Executive Board Chairman Drs Henk ter Heege 
negotiates with the suthorities and manages to secure the 
large-scale restoration and renovation of the Auditorium in 
the nick of time. Dr Ir Henk de Wilt, Chairman of the Board 
from 1996, insists on a new master plan for the entire campus 
and Dutch Government Architect Wytze Patijn is appointed 
as supervisor. On campus, the plans launch a domino effect 
of architectural change. The Department of Chemical Tech-
nology moves from the T-Hoog building to the new Helix 
building. The T-Hoog building is stripped, given a makeover, 
renamed Vertigo and subsequently taken into use by the De-
partment of Architecture in 2002. Chairman De Wilt wants 
the Board to return from the Bestuursgebouw (management 
building, known as the Traverse building today) to the heart 
of the campus. To this end, the low-rise building receives 
treatment from architect Patijn. Soon after its completion in 
1998, it is nicknamed the ‘Brown Box’ (or ‘Cigar Box’). The 
colour is responsible for the first name; the Chairman’s fond-
ness of cigars provides the alternative. An imminent overrun-
ning of the budget to the amount of 9,000,000 guilders is 
averted; the renovation of the entire wing eventually costs 
about 7,000,000 guilders. In places, Van Embden and Choisy’s 
clean lines are papered over and the transformation receives 
mainly lukewarm responses from the world of architecture 
(‘Sunday afternoon architecture’). However, the overhaul in-
cludes more than the renovation of the administrative wing. 
The Library and Reading Hall in the north wing temporari-
ly move into the Hall of Chemical Technology. In 2001, the 
young Department of Industrial Design moves into the Read-
ing Hall. ID has a revolutionary educational model and this 
is reflected in the design of the space: no lecture halls, but 
cubicles and large communal work tables. From that moment 
on, ID slowly but surely takes over floors two, three and four. 
Coffee shop Tuscany opens on the ground floor. A hairdresser 
moves in and the money from the cash dispenser now comes 
from the RABO bank. The bookshop moves to the south side 
until the owner decides to close this branch in 2011. Finally, 
Studium Generale builds a projection wall for (art) videos and 
an accommodation for the Graphics Library. The eventual 
destination of the Central Library (renamed Information Ex-
pertise Centre) is the W-Hall building, which is converted into 
the MetaForum building between 2007 and 2012. In 2012, 
the Department of Mathematics and Computer Science and 

Maatschappijwetenschappen op onderzoek uit. Westendorp 
dwaalt door de gangen en constateert de vele gesloten deu-
ren waarachter medewerkers zich aan de wetenschap wij-
den. De resultaten van zijn veldonderzoek vallen niet mee. 
Ruimtegebrek, vervelend tegenlicht in de gangen, te druk-
ke liften, onveilige trappen, teveel pilaren, stankoverlast 
van toiletten en van de keuken, slechte klimaatbeheersing. 
Conclusie, verwoord door bouwkundemedewerker drs. R. 
Stolzenburg: “Waarschijnlijk is het stukken goedkoper om 
de hele tent af te breken en er een goed leefbaar gebouw 
voor in de plaats te zetten”. In 1989 doet een ingevlogen 
groep van de Universiteit Wageningen het onderzoek nog 
eens dunnetjes over. De klachtenlijst doet een ware hel ver-
moeden: ‘Klemmende deuren, verroeste verwarmingsbuizen, 
spleten in de vloer van de hal, barsten in de muren, prikke-
lende ogen, jeukende huid, droge keel, slijm ophoesten, ver-
stopte neus, rillerigheid, hoofdpijn, vergeetachtigheid, con-
centratieverlies, koude voeten, muffe lucht, onaangename 
geuren, storende geluiden.” Langzaam maar zeker begint 
het gebouw ouderdomsverschijnselen te vertonen. Er wordt 
meer dan 11.000 vierkante meter asbesthoudend materiaal 
afgevoerd. In 1993 kost het één miljoen gulden om met inzet 
van een mammoethijskraan het lekkende dak te repareren. 

Masterplan
Een brand in het aanpalende Auditorium in november 1994 
wordt onbedoeld het markeerpunt voor een serie verande-
ringen op de campus. Daardoor is dat grote onderwijshart 
van de TU/e voor lange tijd uitgeschakeld. Op het moment 
van de brand is de Rijksoverheid nog eigenaar van de uni-
versiteitsgebouwen. Een jaar later krijgen de universiteiten 
hun gebouwen –inclusief achterstallig onderhoud- van de 
overheid cadeau. CvB voorzitter Drs. Henk ter Heege onder-
handelt met Den Haag en sleept nog just in time een groot-
schalige restauratie en verbouwing van het Auditorium uit 
het vuur. De in 1996 aangetreden bestuursvoorzitter dr.ir. 
Henk de Wilt dringt aan op een nieuw Masterplan voor de 
hele campus en rijksbouwmeester Wytze Patijn wordt aan-
getrokken als supervisor. De plannen veroorzaken een domi-
no-effect aan bouwkundige veranderingen op de campus. De 
faculteit Scheikundige Technologie verruilt T-hoog voor het 
nieuwe Helix. T-hoog wordt gestript en ondergaat een meta-
morfose. Het krijgt de naam Vertigo en wordt in 2002 in ge-
bruik genomen door de faculteit Bouwkunde. Voorzitter De 
Wilt wil dat het bestuur weer terugkeert van het Bestuursge-
bouw (nu bekend als Traverse) naar het hart van de campus. 
Daartoe wordt de laagbouw door architect Patijn aangepakt. 
Al snel na de oplevering in 1998 wordt er gesproken over de 
‘Bruine Doos’ (dan wel de ‘Sigarendoos’). De kleur is verant-
woordelijk voor die eerste naam, de voorkeur voor sigaren 
van de voorzitter zorgt voor het alternatief. Een dreigende 
overschrijding van de begroting tot negen miljoen gulden 
wordt de kop ingedrukt; de verbouwing van de hele vleu-
gel kost uiteindelijk zo’n zeven miljoen. De strakke lijnen van 
Van Embden en Choisy zijn hier en daar weggemoffeld en de 
transformatie krijgt uit de architectuurwereld voornamelijk 
lauwe reacties (‘zondagmiddag architectuur’). Het blijft niet 
bij de verbouwing van de bestuursvleugel. De bibliotheek 
en de leeszaal in de noordvleugel zullen tijdelijk verhuizen 
naar de hal voor Chemische Technologie. In 2001 neemt de 
jongste faculteit Industrial Design zijn intrek in de leeszaal. 
ID heeft een revolutionair onderwijsmodel en dat vindt zijn 
weerslag in de inrichting van de ruimte: geen collegezalen, 
maar cubicles en grote gemeenschappelijke werktafels. Van-
af dat moment zal ID langzaam maar zeker vloeren 2, 3 en 4 
overnemen. 
Op de begane grond verschijnt koffieshop ‘Toscane’. Er komt 
een kapper en het geld uit de muur is voortaan afkomstig 
van de RABO bank. De boekhandel verhuist naar de zuidzijde 
tot de eigenaar in 2011 besluit om dit filiaal te sluiten. Stu-
dium Generale ten slotte bouwt een projectiewand voor 
(kunst)video’s en een onderkomen voor de grafiekuitleen. 
De uiteindelijke bestemming voor de gecentraliseerde biblio-
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the Department of Student Affairs (STU) will also exchange 
the Main Building for the MetaForum building. 

Desolate
After half a century, the expiration date of the Main Building 
really seems to have passed. 
Its upper floors are closed, lifts no longer stop there and the 
stairwells on the east and west sides are walled off. In 2013, 
anyone who is granted permission to enter a storage room 
on the eighth or ninth floor with a master key can see for 
themselves how quickly an abandoned building decays. On 
the outside, it still looks like the clean-lined, imposing 1960s 
building. But inside leaks and broken windows as well as 
left-behind furniture make a sorry sight. Installations and fur-
nishings are in need of thorough renovation. Rejected by the 
fire brigade, the main building is playing in overtime.
Around the turn of the year 2014/2015, the last of its occu-
pants abandon the building. 

Atlas
After its completion, new generations of students and staff 
will move into the building and that is a reason to rename 
it. To appeal to people’s creativity, a naming committee chal-
lenges students and staff to come up with suggestions in the 
autumn of 2015. The new name must be appealing in both 
English and Dutch, must not refer to (living or deceased) 
persons and has to match the ensemble of the names of the 
other campus buildings. Almost 200 members of the universi-
ty community respond to the call.
A selection of names is submitted to ‘Projectgroep P3’, in 
which future residents are represented. The Executive Board 
endorses the proposal to rename the building Atlas. The 
name is submitted by Matthijs Lodewijks, an employee of 
the Department of Chemical Technology. Atlas refers to the 
Titan from Greek Mythology of the same name, the bearer, 
the supporter, who holds up the sky on his shoulders. The 
name also refers to the structure of the building, which after 
all is marked by imposing supporting columns on both sides. 
In anatomy, the top vertebra of the spine on which the head 
rests is called the atlas as well. 
A four-year renovation is a long time in the life of the av-
erage student. At least four generations of students (about 
8,000) are only familiar with the outside of the building. In 
2017, the Department of Architecture in collaboration with 
the Housing Department organizes an interactive exhibition 
in the Vertigo building: ‘We are Campus’. Part of this exhibi-
tion is a king-size map of the campus. Students can indicate 
which buildings they are most curious about. They do this by 
pasting coloured stickers onto the floor plan. With the most 
stickers by far, Atlas scores best. Students are curious. This in-
dicates a good start for the second life of the Main Building. 

theek (dan omgedoopt tot Informatie Expertise Centrum) 
wordt de W-Hal, die tussen 2007 en 2012 wordt verbouwd tot 
MetaForum. In 2012 verruilen ook de faculteit Wiskunde en 
Informatica en de dienst Studentenzaken (STU) het Hoofdge-
bouw voor MetaForum. 

Troosteloos
Na een halve eeuw lijkt de uiterste houdbaarheidsdatum van 
het gebouw echt verstreken. 
De bovenste verdiepingen worden afgesloten, de liften 
stoppen er niet meer en de trappen aan Oost en -Westzijde 
worden afgeschot. Wie in 2013 toestemming krijgt om met 
een loper een opslagkamer op de achtste of negende ver-
dieping te betreden, kan met eigen ogen zien hoe snel een 
verlaten gebouw vervalt. Aan de buitenkant oogt het nog 
als het strakke, imposante jarenzestig bouwwerk. Maar bin-
nen bieden lekkages, barsten in de ruiten en achtergelaten 
meubilair een troosteloze aanblik. Installaties en inrichting 
zijn toe aan een grondige vernieuwing. Afgekeurd door de 
brandweer speelt het Hoofdgebouw in reservetijd.
Rond de jaarwisseling van 2014/2015 wordt het gebouw ver-
laten door de laatste bewoners. 

Atlas
Na de oplevering zullen nieuwe generaties studenten en me-
dewerkers er intrekken en dat is de aanleiding om het ge-
bouw te herdopen. Om de creativiteit aan te spreken, wor-
den studenten en medewerkers in de herfst van 2015 door de 
Namencommissie uitgedaagd om met suggesties te komen. 
Een nieuwe naam moet zowel in het Engels als in het Ne-
derlands goed in het gehoor liggen, mag niet refereren aan 
(levende of overleden) personen en moet passen bij het en-
semble van namen voor de overige gebouwen op de campus. 
Bijna tweehonderd leden van de universiteitsgemeenschap 
reageren op de oproep.
Een selectie van namen wordt voorgelegd aan de ‘Project-
groep P3’, waarin de toekomstige bewoners zijn vertegen-
woordigd. Het College van Bestuur bekrachtigt het voorstel 
om het gebouw te herdopen tot Atlas. De naam is afkomstig 
van Matthijs Lodewijks, medewerker van de faculteit Schei-
kundige Technologie. Atlas refereert aan de gelijknamige 
Titaan uit de Griekse Mythologie, de drager, de ondersteu-
ner, die op zijn schouders het hemelgewelf torst. De naam 
verwijst ook naar de structuur van het gebouw, dat immers 
aan weerszijden gemarkeerd wordt door imposante dra-
gende kolommen. In de anatomie is Atlas de naam voor de 
eerst wervel van de wervelkolom, waarop het hoofd rust. Een 
verbouwing van vier jaar is in het leven van een gemiddelde 
student lang. Minstens vier generaties studenten (zo’n acht-
duizend dus) kennen het gebouw alleen van buiten. In 2017 
organiseert de faculteit Bouwkunde in samenwerking met 
de Dienst Huisvesting een interactieve expositie in Vertigo 
‘We are Campus’. Onderdeel van die expositie is een king size 
plattegrond van de campus. Studenten kunnen aangeven 
naar welke gebouwen ze het meest nieuwsgierig zijn. Dat 
doen ze door gekleurde stickers op de plattegrond te plak-
ken. Atlas scoort met veruit de meeste stickers het hoogst. 
Nieuwsgierigheid van studenten. Dat duidt op een mooie 
start voor het tweede leven van het Hoofdgebouw. 

Exposition Masterplan Campus 2020
Expositie Masterplan Campus 2020



92

Atlas  |  Biography of a Building  |  Biografie van een gebouw

Sources
This chapter is based on sources, including:

- Documents from the archive TH Eindhoven/TU Eindhoven.

- Annual reports TH Eindhoven/TU Eindhoven

- Volumes of TH Berichten

- Volumes of Cursor

-  Mededelingen van de Technische Hogeschool te Eindhoven, 
vol. 8, no. 1, January 1964 

-  K. Posthumus, En toch … maar ook. Lotgevallen van de 
Technische Hogeschool te Eindhoven gedurende het cursus-
jaar 1963-1964, speech held on 21 September 1964

-  Esther Quaedackers, Architectuur, Macht en Moderniteit. De 
oprichting van het hoofdgebouw van de Technische Hoge-
school Eindhoven, TU/e graduation report, Department of 
Architecture, February 2006. Supervised by Jacob Voorthuis, 
Gijs Wallis de Vries, F. Spier

-  VPRO Tegenlicht (2001). Denken als discipline. Portret van 
E.W. Dijkstra

-  Th.J. Misa, ‘An Interview with Edsger W. Dijkstra’, in: Com-
munications of the ACM, August 2010. Published posthu-
mously

-  Michael Polanyi, The Tacit Dimension (Chicago: University of 
Chicago Press, 1966)

-  Brian Randell, ‘A Birthday Salute to Edsger W. Dijkstra’, 
25 September 1989, in: Beauty Is Our Business (New York: 
Springer Verlag, 1990)

-  Philippe Baumard, Tacit Knowledge in Organizations (Lon-
don: Sage Publications, 1999)

-  Edsger W. Dijkstra, EWD 927, 29 August 1995

-  Bart Tromp, ‘Nabijheid als probleem’, Het Parool, 24 Sep-
tember 1997

-  Joep Huiskamp, De kleine TU/e Encyclopedie 1956-2006 (Ein-
dhoven: Stichting Historie der techniek, 2006) 

-  Joep Huiskamp, ‘Moderne kunstenaars zijn immers mensen 
van deze tijd’, in: Art Connected, de kunstcollectie van de 
Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven: TU/e, 2011)

With special thanks to: Erik Geelen (IEC), Marita van Hoof 
(IEC), the editorial team of Cursor

Bronnen 
Voor dit hoofdstuk werd gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen.

- Documenten uit het archief TH Eindhoven/TU Eindhoven.

- Jaarverslagen TH Eindhoven/TU Eindhoven

- Jaargangen TH-Berichten

- Jaargangen Cursor

-  Mededelingen van de Technische Hogeschool te Eindhoven, 
jrg. 8, nr 1, januari 1964 

-  K. Posthumus, ‘En toch…maar ook’, Lotgevallen van de Tech- 
nische Hogeschool te Eindhoven gedurende het cursusjaar 
1963-1964, Rede uitgesproken op 21 sept 1964.

-  Esther Quaedackers, ‘Architectuur, Macht en Moderniteit’, 
De oprichting van het hoofdgebouw van de Technische Ho-
geschool Eindhoven, TU/e afstudeerverslag, faculteit Bouw-
kunde, februari 2006. Begeleid door Jacob Voorthuis, Gijs 
Wallis de Vries, F. Spier.

-  VPRO Tegenlicht (2001). ‘Denken als discipline’. Portret van 
E.W.Dijkstra

-  Th.J. Misa, an Interview with Edsger W. Dijkstra, in: Commu-
nications of the ACM, August 2010. Posthuum gepubliceerd.

-  Michael Polanyi, The Tacit Dimension, University of Chicago 
Press, Chicago, 1966.

-  Brian Randell, a Birthday salute to Edsger W. Dijkstra, 25 
september 1989 in: Beauty is our business, Springer Verlag, 
New York 1990. 

-  Philippe Baumard, Tacit knowledge in organizations, Lon-
don 1999.

-  Edsger W. Dijkstra, EWD 927, 29 augustus 1995

-  Bart Tromp, ‘Nabijheid als probleem’, in: het Parool, 24 sep-
tember 1997.

-  Joep Huiskamp, De kleine TU/e Encyclopedie 1956-2006, 
Stichting Historie der techniek, Eindhoven 2006)

-  Joep Huiskamp, ‘Moderne kunstenaars zijn immers mensen 
van deze tijd’, in: Art Connected, de kunstcollectie van de 
Technische Universiteit Eindhoven, TU/e, Eindhoven 2011

Met dank aan: Erik Geelen (IEC), Marita van Hoof (IEC), 
redactie Cursor 



93

Photo Essay  |  Foto Essay

Norbert van Onna

History  |  Demolition  |  Empty building  |  Renovation

Historie  |  Sloop  |  Leegstand  |  Renovatie

Atlas  |  Photo Essay  |  Foto Essay



94

Atlas  |  Photo Essay  |  Foto essay



95

Atlas  |  Photo Essay  |  Foto Essay

The original building in the 1990s
Hoofdgebouw in de jaren negentig
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Main Building with 
original pond
Hoofdgebouw met 
eerste versie van de 
vijver
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Auditorium
Auditorium

Main Building and removed pond (c. 2000)
Hoofdgebouw met gedempte vijver (ca. 2000)

Objet Mathématique by Le Corbusier
Objet Mathématique van Le Corbusier
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View of the campus from the west
Zicht vanuit het westen op de campus
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The TU/e with the station in the foreground seen from the city centre
Zicht vanuit het centrum richting de TU/e met het station op de voorgrond
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Image from the Main Building towards the centre of Eindhoven
Beeld vanuit het Hoofdgebouw richting het centrum van Eindhoven
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Fire escape north
Vluchttrap noord

Detail of concrete support structure
Detail betonnen draagconstructie



105Detail of concrete support structure
Detail betonnen draagconstructie
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The empty halls and corridors of the dilapidated Main Building
De lege zalen en gangen van het uitgewoonde Hoofdgebouw
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The old staircase
Het oude trappenhuis
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Demolition and asbestos removal
Sloopwerkzaamheden en asbestsanering
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End of demolition
Einde sloopwerkzaamheden
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Ready for renovation
Gereed voor renovatie
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Fully dismantled building
De status van een volledig ontmanteld Hoofdgebouw

Exhibition Campus plan in 2017 in hall Vertigo
Tentoonstelling Campusplan in 2017 in hal Vertigo
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Jo van Ham and Veronique Marks sign the construction contract with 
the Van Wijnen construction management 
Ondertekenen bouwovereenkomst door Jo van Ham en Veronique Marks  
van de TU/e met de directie van Van Wijnen

Start renovation
Start renovatie
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Façade renovation
Gevelrenovatie

Asbestos removal façade
Verwijderen van asbest uit de gevel
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Putting in the new red staircase
Het plaatsen van de Rode Loper
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Tour of the building for TU employees
Rondleiding door het gebouw voor TU/e medewerkers
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Installation work
Installatiewerkzaamheden
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The Central hall
De Centrale Hal
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Renovation stages
Stadia van renovatie
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Finishing the façade
Afwerking van de gevel
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Just before completion
Loopbrug voor oplevering

Lecture space East side
Collegezaal aan de oostzijde

Renovation at
an advanced
stage
Renovatie in
een vergevorderd
stadium
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Atlas in the city
Atlas in de stad
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Unframed Art 

Atlas, the mythological Titan who was punished a long time 
ago and has carried the sky on his shoulders ever since, is 
also known as the scholar who symbolizes the sciences of 
heaven and earth. A highly derivative version of his name 
now adorns the institutional and social centre of the Eind-
hoven University of Technology campus. The name Atlas ex-
presses the desire to bring together that which would other-
wise remain separate. A work of art by Gijs Frieling supports 
this intention, but uses art’s self-selected media to do so. 
 ‘Where is science going?’ was the bold title of the pro-
posal with which Frieling won the art for the Atlas building 
competition organized by the university in 2017, which 
involved a multiple commission. With his proposal, the art-
ist zoomed in on a specific aspect of Academia: the way in 
which science presents itself visually, in particular on the  
covers of the books and journals in which scientific knowl-
edge is published. Although in science the content of the 
message far outweighs the exterior form by which it is 
brought into the world, this inevitably has a face as well, 
no matter how much its makers may tend to modesty. By its 
presentation, the content reveals and connects itself, not 
only with a name, but also with a personality.
 Scientists use words and, to clarify these, rhetorical forms 
such as gestures, images, and even equations written on a 
blackboard. These tools often coincide with the personality 
of the scientist to the extent that they are brought to bear 
quite subconsciously, but this does not diminish their impact. 
The most stylized means of communication scientists or their 
distributors use, however, is the book cover. A book cover 
relinquishes the title of the scientific work, embedding it in 
a graphic landscape. Together, title and graphic design give 
the content of the work a face. The composition of the cover 
has to attract, by evoking directly appealing associations.
 Verbal and visual rhetoric are therefore factors in Aca-
demia, but there is nevertheless a lot of scientific literature 
on the market that fails to impress upon prospective readers 
the idea that their attention is being drawn in an appro-
priate way. Dissertations, including ones published in Eind-
hoven, tend to appear in obligatory, insignificant or glaring 
wrappings that are hardly connected to their contents at all. 
It seems there is no reason to think that an indifferent pres-
entation will decrease appreciation.

Contrasting with this peculiar reality, in which form remains 
unnoticed, there is now this work of art by Gijs Frieling. The 
piece is based on Frieling’s selection of a series of appealing 
book covers – mainly on the basis of their graphic attractive-
ness. Fortunately, not every academic publication appears in 
an insignificant form. The idea is to paint them on the walls 
like murals. This is why they have also been selected for their 
‘paintability’, which is not an accepted English word but which 
I use here to indicate that it is not only the power of expres-
sion of the graphic composition that is important, but also 
the possibility to execute the selected images in mineral paint 
on Atlas’s walls. The collected book covers are from a period 
of time that roughly coincides with the total life span of the 
Atlas building, including the approximately six decades that 
preceded the current renovation from the mid-1950s onwards. 

In the best case scenario, a cover provides a compacted rep-
resentation of the book’s contents. In Atlas, the compaction 
process has not yet reached the advanced stage at which 
conversion into paint can remain limited to a single mural. 
This is why there will be more of them: sixteen even. The 
fact that it is possible to create this many murals is partly the 
result of circumstances inside the building. On the ground 
floor, Atlas opens with what is often described as a ‘cathe-
dral-like space’ that is both entrance and connecting space. 
This connecting space leads to the further, upward develop-
ment of the Atlas building. Sideways, Atlas is connected to 
the other campus buildings by foot bridges. The area will 
need signage to help visitors find their way: it has an infor-
mation desk and is filled with assorted arrangements, some 
permanent and some temporary. 

Charles M. Wisner et al, 
Gravitation 

This classic physics manual 
from 1973 explains the ins 
and outs of Einstein’s theory 
of special relativity. 
Klassiek natuurkunde-handboek 
uit 1973 dat de relativiteits- 
theorie van Einstein op een 
inzichtelijke manier uiteen zet. 
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Atlas is een mythologische Titaan, die lang geleden werd 
gestraft en sedertdien het hemelgewelf op zijn schouders 
moet dragen. Maar hij gaat ook door voor een geleerde, die 
het symbool werd voor de wetenschap van hemel en aarde. 
In een ver afgeleide versie verschijnt zijn naam nu op het 
institutionele en sociale centrum van de Eindhovense univer-
siteitscampus. De naam Atlas drukt uit dat bij elkaar wordt 
gebracht wat anders verspreid zou blijven. Het kunstwerk 
van Gijs Frieling ondersteunt die bedoeling, maar dan met 
de zelfverkozen middelen van de kunst. 
‘Where is science going?’ luidde de kloeke titel van het 
voorstel waarmee Frieling in 2017 de meervoudige opdracht 
won die voor het kunstwerk in Atlas door de universiteit 
werd uitgeschreven. Met zijn voorstel zocht de kunstenaar 
toenadering tot een speciaal aspect van het wetenschap-
pelijk bedrijf: de manier waarop wetenschap zichzelf 
beeldend presenteert, in het bijzonder door middel van de 
omslagen van de boeken en tijdschriften waarin de kennis 
gepubliceerd wordt. Nu geldt in de wetenschap vooral het 
belang van de inhoud van de mededeling, die de uiterlijke 
vorm waarmee de boodschap de wereld in wordt gebracht 
verre domineert. Maar onvermijdelijk heeft de wetenschap 
ook een gezicht, hoezeer de maker misschien ook naar be-
scheidenheid neigt. In de presentatie openbaart ze zich en 
verbindt ze zich, behalve met een naam, ook met een per-
soonlijkheid. 
De wetenschapper bedient zich van woorden - en om die te 
verduidelijken zijn er de retorische vormen van het gebaar, 
de afbeelding en zelfs de op het schoolbord met krijt aange-
brachte rekensom. Veelal gaat het om uitingen die zodanig 
met de persoonlijkheid samenvallen dat ze onbewust in 
stelling worden gebracht, maar dat maakt de invloed ervan 
niet minder. Het meest gestileerde overdrachtsmiddel waar-
van wetenschappers, of hun distributeurs, zich bedienen is 
echter het boekomslag. Het boekomslag geeft de titel van 
het wetenschappelijke werk prijs en plooit die in een gra-
fisch landschap. Samen moeten titel en grafisch ontwerp 
de inhoud van het werk een gezicht geven. De compositie 
van het omslag moet werven door een direct aansprekende 
associatie.
Verbale en visuele retoriek zijn dus factoren in het weten-
schappelijke bedrijf. Desondanks verschijnt er veel weten-
schappelijke literatuur zonder dat de lezer het idee krijgt 
dat zijn aandacht op een passende manier wordt getrokken. 
Proefschriften, ook de Eindhovense, plegen te verschijnen in 
obligate, nietszeggende, dan wel schreeuwerige verpakkin-
gen, zonder dat er veel verband is met de inhoud. Blijkbaar 
is er geen aanleiding om te denken dat een onverschillige 
presentatie de waardering zal schaden. 

Tegenover deze eigenaardige werkelijkheid, waarin de vorm 
niet gezien wordt, verschijnt nu het kunstwerk van Gijs Frie-
ling. Dat kunstwerk is gebaseerd op de selectie van een serie 
aansprekende boekomslagen, voornamelijk op grond van 
hun grafische attractiviteit. Gelukkig verschijnt niet iedere 
academische publicatie in een onbeduidende vorm. Het idee 
is om ze als wandschildering aan te brengen op de wanden. 
Ze zijn daarom ook uitgezocht op hun ‘schilderbaarheid’, 
wat geen aanvaard Nederlands woord is, maar hier gebruikt 
wordt om aan te geven dat het niet alleen te doen is om de 
zeggingskracht van de grafische compositie, maar ook om 
de verwerking van de uitgezochte beelden in minerale verf 
op de muren van Atlas. De boekomslagen zijn verzameld 
met als ruim te interpreteren historische bandbreedte de 
totale levensduur van het gebouw Atlas, inclusief de onge-
veer zes decennia die vanaf het midden van de jaren vijftig 
van de vorige eeuw aan de huidige renovatie vooraf zijn 
gegaan.  

Een boekomslag is bij voorkeur de verdichte uitdrukking 
van de inhoud, maar dat gaat in Atlas nog niet zo ver dat 
de verwerking ervan in verf zich zou kunnen beperken tot 
een enkele wandschildering. Er komen er daarom meer, 
zestien zelfs. Dat er zoveel gemaakt kunnen worden, komt 
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ook door de omstandigheden in het gebouw. Atlas opent 
zich beneden met wat vaak omschreven is als een ‘kathe-
draalachtige ruimte’, die tegelijk entree is en een verbin-
dingsruimte. Deze verbindingsruimte is de inleiding van de 
verdere ontwikkeling van het Atlasgebouw naar boven toe. 
Zijdelings is er de connectie met de andere gebouwen op de 
campus, waarmee Atlas via loopbruggen in verband staat. 
Bewegwijzering zal hier nodig zijn, wil iedereen zijn weg 
kunnen vinden; er is een balie en de ruimte wordt verder 
gevuld met andere opstellingen, sommige zijn permanent 
en andere tijdelijk. 
Met passen en meten zou er ook nog wel een kunstwerk 
aan toegevoegd kunnen worden, zoals vaker gebeurt bij 
een publiek gebouw. Een alternatieve mogelijkheid is echter 
om met de kunst aan te sluiten bij een verworvenheid van 
het nieuwe Atlas, namelijk dat de publieke ruimte niet be-
perkt blijft tot de ‘kathedraalachtige ruimte’, maar het hele 
gebouw doorgaat, via de nieuw toegevoegde rode trap. 
Precies in deze karakteristiek, van een verspreid publiek 
domein, is de sleutel gevonden om tot kunst te komen. At-
las heeft daarom een kunstwerk gekregen dat zich in delen 
voltrekt, die van beneden af, via de trap naar boven toe 
ervaren kunnen worden. 

Het veeldelige kunstwerk van Frieling is ontstaan vanuit de 
ambitie om inhoudelijk in te spelen op gangbare vormen 
van visuele wetenschappelijke retoriek. Maar wordt het 
kunstwerk daarmee zelf ook een illustratie? Hoe verhoudt 
dit kunstwerk zich functioneel en ruimtelijk tot zijn directe 
omgeving? Om te beginnen met een antwoord is er een 
ontkenning: kunst dient geen functie en heeft geen nut, 
ook niet in een gebouw als dit, dat geboren is in de jaren 
vijftig, een periode waarin functies en vormen vanzelfspre-
kend, maar tot vervelens toe, in elkaars verlengde werden 
geplaatst. Maar ook destijds, in die door nuchterheid ge-
kenmerkte periode,  was kunst er al niet om een functie te 
vervullen of uit te drukken. Tijdens de huidige, digitale fase 
van de industriële revolutie is dat nog veel minder het geval, 
al blijft het moeilijk om kunst uit de buurt te houden van 
belangen en rendement. Waarom zou het echter moeten, 
dat kunst ‘functioneel’ is? De enige reden die hout kan snij-
den, komt voort uit zwakte: omdat er geen beter idee voor 
handen is dan om de kunst op te dragen illustratie te zijn 
van iets anders, iets buiten zichzelf, iets dat het zelf niet is. 
Nee, dit kunstwerk is er niet om iets te illustreren, zoiets als 
een ‘identiteit’ bijvoorbeeld. Het is overigens in beginsel 
denkbaar om van een gebouw te verlangen dat het een 
functie uitbeeldt, maar zelfs dan zullen opdrachtgever en 
gebruiker genoegen moeten nemen met de beperkingen 
van het op zichzelf staande vocabulaire van de architectuur. 
Een baksteen heeft geen identiteit en is geen verhalend 
medium. Op soortgelijke wijze beschikt de kunst over haar 
eigen uitdrukkingsvormen die, ofschoon een beeldende 
voorstelling ontstaat, hoofdzakelijk op zichzelf zijn gericht 
en dat ook blijven bij nader inzien en beter kijken. 

De autonomie van de kunst wringt bijna onvermijdelijk 
met haar verhalende oriëntaties, maar in het beste geval 
ontleent ze juist haar aantrekkelijkheid aan de combina-
tie van de ambachtelijke vorm en het daarmee geschapen 
beeld. Gijs Frielings werk demonstreert dit op pertinente 
wijze, omdat hij zich onbevangen gestort heeft op aspec-
ten van het kunstbedrijf die door de tijd heen beladen zijn 
geraakt met gefixeerde, zo niet vastgeroeste denkbeelden 
uit het kunstzinnige en kunsthistorische bastion. Zo heeft 
hij zich eerder voor zijn onderwerpkeuze beziggehouden 
met Bijbelse taferelen, waar geen hedendaags kunstenaar 
zich meer aan waagt. Ook heeft hij de traditie van de wand-
schildering gereanimeerd, terwijl de lezer van kunstbijlagen 
hooguit nog bereid is met een half oog naar graffiti te kij-
ken maar het klassieke metier is vergeten. Bovendien is hij, 
Frieling, gebiologeerd geraakt door volkskunst, niet tegen-
staande het feit dat die volkskunst al anderhalve eeuw lang 
consequent wordt geringschat en een plaats in de kunst-

 With some juggling, room could be made to add yet 
another work of art, which frequently happens in public 
buildings. An alternative possibility, however, is for the art 
to engage with one of the new Atlas building’s achieve-
ments: the fact that the public space is not restricted to the 
‘cathedral-like’ area but permeates the entire building via 
the newly added red staircase. It is precisely this feature, of 
a spread-out public domain, that holds the key to the cre-
ation of art. It is why Atlas has been provided with a work 
of art that develops in instalments that can be experienced 
from the ground floor up, via the stairs all the way to the 
top of the building. 

Frieling’s multipart work of art originated from an ambition 
to substantively respond to current forms of visual scientific 
rhetoric. But does that transform the work itself into an 
illustration as well? How does it relate functionally and spa-
tially to its immediate surroundings? To start answering that 
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Michel Foucault, Discipline and Punish. The Birth of the Prison

English edition of French structuralist philosopher Michel 
Foucault’s Surveiller et punir (1975), which examines develop-
ments in the Western legal system on the basis of the 
phenomena of the prison. 
Engelse editie van Surveiller et punir (1975) van de Franse 
structuralistische filosoof Michel Foucault, waarin aan de hand van 
het fenomeen van de gevangenis de ontwikkelingen in het Westerse 
rechtssysteem gedetermineerd worden.
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canon onthouden wordt. Zodoende maakt hij werk dat 
problematisch gevonden kan worden, tenminste zodra hij 
beschouwers in onaangename verwarring blijkt te brengen. 

Deze ingewikkelde positie is goed uit te leggen met het 
voorbeeld van de mozaïekvoorstelling die Frieling in 2016 
opleverde in de Sint Bavokathedraal in Haarlem. Gesteund 
door het mecenaat van enkele parochianen was hij hier in 
de gelegenheid om een meterslange voorstelling aan te 
brengen boven de bogen van het middenschip van de kerk. 
De voorstelling is ontleend aan Exodus en laat Mozes zien, 
met de kudde die hij hoedt voor zijn schoonvader; zonder 
het te weten is hij op weg naar de Godservaring bij de 
Horeb, de heilige berg, die zijn leven zal gaan veranderen. 
Mozes wandelt door een landschap dat stijgt en daalt met 
de bogen van het schip mee. Het landschap is gestileerd in 
psychedelisch aandoende, welvend aangebrachte kleurba-
nen. De compositie volgt in zijn geheel de gang van de bo-
gen en dat geldt ook voor de acht uit de kluiten gewassen 
geiten en bokken van de kudde, die over de volle lengte van 
de platte voorstelling klauteren. Mozes begeeft zich naar 
de braamstruik, waar vandaan God hem geroepen heeft 
en hem weldra de instructie zal geven dat hij de Israëlieten 
uit Egypte moet leiden. Frieling verbeeldt de braamstruik 
terwijl hij brandt en de vlammen de woorden van God - ‘Ik 
zal er zijn’ - laten lezen. Opmerkelijk is de kleurenpracht 
van het landschap, maar ook van het gestileerde vuur van 
Gods woorden. Opmerkelijk is ook de ambachtelijke weer-
gave van het tafereel die zich lijkt te onttrekken aan de 
liturgische conventies, maar eerder ontleend lijkt te zijn aan 
folklore. Willem Jan Otten associeert in zijn bespreking van 
het kunstwerk dat ‘[d]e geiten herinneren aan gebreide 
rendierachtigen op een Noorse trui’, zoals hij ook met recht 
en reden vaststelt dat bij Frieling de wereld plat is, ‘niet 
perspectivisch, als een kindertekening’.1 
Het waren in dit geval niet zozeer de artistieke vrijheden die 
Frieling zich veroorloofde waardoor kritiek werd uitgelokt, 
als wel de iconologische elasticiteit die hij aan de dag legde. 
De publicitair steeds alerte kunsthistoricus/priester Antoine 
Bodar begreep dit meteen en trok, daartoe uitgenodigd 
door een dagblad, meteen de conclusie: ‘Dit had voorkomen 
kunnen worden’. Wat was Bodars bezwaar? Dat was nog 
niet eens het feit dat Mozes in de mozaïek van Frieling op 
gymschoenen loopt en opvalt door zijn veerkrachtige tred. 
Zijn bezwaar betrof wel dat de kudde uit geiten en bokken 
bestaat. Een bok staat in de Bijbel voor wellust en de duivel: 
‘Waarom’, aldus Bodar, ‘moet je daar dan nog eens op gaan 
variëren als kunstenaar? Geen hond, laat staan een mens, 
snapt tegenwoordig nog iets van iconografie’.2 Veel beter 
was het geweest wanneer hij zich had laten adviseren door 
een theoloog, dan wel een ter zake deskundige kunsthisto-
ricus, meende Bodar, in welk geval hij het vast en zeker bij 
schapen had gelaten. 

De criticus drong dus aan op volgzaamheid aan de kunst-
historische, dan wel theologische conventie en verwierp de 
vrijzinnigheid die in de interpretatie van Frieling besloten 
lag. Maar welk belang zou daar precies mee gediend zijn 
geweest? Die vraag is des te relevanter nu bakens van ouder-
wetse zekerheid, zoals die gevestigd zijn in kunstgeschiede-
nis en theologie, in laat-moderne tijden sleets zijn geraakt en 
nog maar door weinigen meteen worden begrepen. In een 
dergelijk cultureel klimaat kan onbevangenheid behulpzaam 
zijn, bijvoorbeeld die van Gijs Frieling, die over de bokken 
en geiten eenvoudig opmerkte dat hij ze koos omdat ze alle 
kanten op gaan en eigenzinnige beesten zijn, kortom, zich 
gedragen als eigentijdse gelovigen en ongelovigen.3 

  
1  Willem Jan Otten, ‘Mozes op sneakers’, in: Trouw (Letter en Geest), 

2-7-2016, p. 18-19.
2  Niels Mathijsen, ‘Mozaiëk met Mozes op gympen voor Sint Bavo’, in: 

Trouw, 2-7-2016, p. 7.
3 Trouw, 2-7-2017, p. 7.

question requires a denial: art does not serve a purpose and 
has no use, not even in a building like this, which came to 
be in the 1950s, a period in which functions and forms were 
– as a matter of course as well as ad nauseam – understood 
to follow naturally from each other. But even then, in that 
characteristically sober period, art was not supposed to fulfil 
or express a function. This is even less the case during the 
current, digital stage of the industrial revolution, though 
it remains difficult to keep art away from interests and 
returns. But why should art be functional at all? The only 
reason that makes any sense results from weakness: because 
there is no better idea available than to instruct art to be an 
illustration of something else, something outside of itself, 
something that art itself is not.
 No, this work of art is not meant to illustrate anything, 
not even an ‘identity’. In principle, incidentally, it is conceiv-
able that a building is required to represent a function, but 
even then the commissioner and the user will have to accept 
the limitations of the autonomous vocabulary of architec-
ture. A brick has no identity and is not a narrative medium. 
Similarly, art has its own forms of expression that, although 
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D.C.Ipsen, Units, Dimensions and Dimensionless Numbers 

This classic mathematics manual from 1960 explains how physi-
cal phenomena can be converted into mathematical patterns.
Klassiek wiskunde-handboek uit 1960, waarin uiteengezet wordt 
hoe fysieke fenomenen omgezet kunnen worden in mathematische 
patronen. 
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Symboolvastheid verdient het soms om geconfronteerd te 
worden met symboolblindheid, om zich daardoor uitge-
daagd te kunnen hernemen - en het is precies deze voet-
noot die in dit Haarlemse kunstwerk toegevoegd wordt 
aan de opgestapelde kennis over godsdienstige iconologie 
in schilderkunst. Door Mozes gymschoenen te geven, de 
schapen door geiten en bokken te vervangen en ze op te 
nemen in psychedelisch tafereel wordt het oeroude verhaal 
vanaf de grond opnieuw voor de beschouwer opgetrokken. 
Inhoud en vorm ondergaan ‘een syncopische prikkel’, om 
oneerbiedig een uitdrukking van de grote schrijver Vladimir 
Nabokov te lenen, ze ontsnappen aan hun gefixeerde ver-
band en zetten zich opnieuw.4   

4  Vladimir Nabokov, Geheugen, spreek (Amsterdam 1974 (1947)), p. 
224-225.

they create a visual representation, are and remain mainly 
focused on themselves, even on further reflection and after 
taking a closer look. 

The autonomy of art almost inevitably wrestles with its nar-
rative orientations, but at its very best it derives its appeal 
from the combination of the artisanal form and the image 
created with it. Gijs Frieling’s work demonstrates this in a 
pertinent way, because he has uninhibitedly thrown himself 
into aspects of the art world that over time have become 
laden with fixed, if not stuck, ideas from the artistic and 
art-historical stronghold. In the past he has, for example, 
selected subjects such as Biblical scenes, which most con-
temporary artists will not touch with a stick. He has also 
breathed new life into the tradition of the mural, while your 
average reader of art supplements has forgotten all about 
this classic metier and is at best willing to cast a glance at 
graffiti. Moreover he, Frieling, is fascinated by folk art, 
notwithstanding the fact that folk art has been consistently 
slighted for a century and a half, its place in the art canon 
withheld. Hence, he makes work that people may find prob-
lematic, at least when he unpleasantly confuses them. 

This complicated position is easy to explain by the example 
of the mosaic Frieling completed in the St Bavo Cathedral in 
Haarlem in 2016. Supported by the patronage of a number 
of parishioners, he was given the opportunity to create a 
metres-long mural on the arches of the nave of the church. 
He took an image from Exodus and portrayed Moses herd-
ing his father-in-law’s flock, unaware that he is walking 
towards a life-changing experience of God on the holy 
mountain Horeb. Moses is depicted walking through a land-
scape that rises and falls following the arches of the nave. 
The stylized scenery is composed of psychedelic-looking, 
swirling strips of colour. As a whole, the composition follows 
the course of the arches and so do the eight, quite hefty 
nanny and billy goats of the herd, who climb across the full 
length of the flat scene. Moses is walking towards the bram-
ble bush from which God calls him and will soon instruct 
him to lead the Israelites out of Egypt. Frieling depicts the 
bramble bush ablaze, with the flames spelling out the words 
of God: ‘I will be there.’ The magnificent display of colour of 
the landscape and the stylized fire of God’s words are strik-
ing. Also striking is Frieling’s artisanal representation of the 
scene, which appears to evade liturgical convention and be 
derived from folklore. In his review of the work, Willem Jan 
Otten associates ‘the goats (with) the knit reindeer-like crea-
tures on Norwegian wool sweaters’ and in addition rightly 
establishes that Frieling’s world is flat, ‘non-perspectival, like 
a child’s drawing’.1 
 In this case, it was not so much the artistic freedom that 
Frieling allowed himself that provoked criticism, but rather 
the iconological elasticity that he displayed. Art historian 
and priest Antoine Bodar, always alert to publicity-sensitive 
matters, immediately picked up on this and, with the sup-
port of a daily newspaper, unhesitatingly concluded that: ‘It 
could have been prevented.’ What was Bodar’s objection? 
Not so much the fact that in Frieling’s mosaic, Moses is wear-
ing sneakers and appears to have a spring in his step. Bo-
dar’s objection was that the herd consists of nanny and billy 
goats. In the Bible, billy goats represent lust and the devil: 
‘Why,’ says Bodar, ‘would an artist present a variation on 
that theme? These days not a soul, let alone a human being, 
has any knowledge of iconography anymore.’2 It would have 
been so much better, said Bodar, if Frieling had consulted 
a theologian, or an expert art historian, who would almost 
certainly have advised him to include only sheep.

1  Willem Jan Otten, ‘Mozes op sneakers’, Trouw (Letter en Geest), 2 
July 2016, 18-19.

2  Niels Mathijsen, ‘Mozaiëk met Mozes op gympen voor Sint Bavo’, 
Trouw, 2 July 2016, 7.
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Richard Feynman, The Feynman Lectures on Physics

The Feynman Lectures on Physics (1963) is a classic physics 
manual based on the lectures this Nobel Prize winner gave in 
the years 1961-1963 at the California Institute of Technology.
The Feynman Lectures on Physics (1963) is een klassiek natuurkunde-
handboek. Het is gebaseerd op de colleges die deze Nobelprijswinnaar 
in de jaren 1961-1963 verzorgde aan het Californian Institute of 
Technology.
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De mozaïek in de Sint Bavo vertelt veel over de gezind-
heid waarmee Frieling te werk gaat. Wat die gezindheid 
precies betekent voor het kunstwerk in Atlas is een vraag 
die zeker bezien moet worden in het licht van het feit dat 
Atlas als gebouw een prominent voorbeeld is van weder-
opbouw-architectuur. Het was juist in de decennia na de 
Tweede Wereldoorlog dat monumentale kunst in Nederland 
een enorme bloei doormaakte. In het standaardwerk over 

The critic thus insisted on compliance with art-historical or 
theological conventions and rejected the liberalism that was 
implicit in Frieling’s interpretation. But what interest would 
that have served, exactly? This question is all the more rel-
evant now that beacons of old-fashioned certainty, such as 
those established in art history and theology, have become 
stale in late-modern times and are now grasped instantly 
by only a select group of people. In such a cultural climate 
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dit verschijnsel, geschreven door Frans van Burkom en Yteke 
Spoelstra, is te lezen dat er na de bezetting ‘een breed ge-
voeld verlangen naar een collectieve, samenbindende en 
opbouwende kunst’ leefde.5 Van kunst werd verwacht dat 
ze harmonieerde met het gebouw, zodat gebruikers zich 
met allebei konden identificeren. Dat maakte ook dat kunst 
begrijpelijk moest zijn, dus de smaakconventies diende te 
respecteren. Doorgaans betekende dat dat ze figuratief 
was, zij het dat door toedoen van Cobra en andere nieuw-
lichterij een zekere verdraagzaamheid groeide voor een 
meer abstracte, dus niet meteen herleidbare beeldtaal. 
Institutioneel werd de bloei van de monumentale kunst in 
de hand gewerkt door de zogenaamde percentageregeling, 
die in 1951 bepaalde dat 1,5% procent van de bouwsom van 
rijksgebouwen - en vier jaar later ook van scholen - aan kun-
stopdrachten kon worden besteed. 
Opmerkelijk aan deze hoogconjunctuur is niet alleen de ver-
breiding van prominente kunst over het hele land, maar ook 
de herleving van de bijbehorende ambachtelijke technieken, 
die van stal werden gehaald om aangepast te worden aan 
wat op het latere moment mogelijk was. Het eerder aange-
haalde standaardwerk bevat een indrukwekkende beschrij-
ving van technieken waarmee kunstenaars zich in deze peri-
ode, uitgedaagd door de plotselinge kans, vertrouwd wisten 
te maken. In deze lijst figureren het mozaïek, de wandschil-
dering, het wand- en vloertextiel en het glaswerk en daar-
naast ook in onbruik geraakte technieken als intarsia, reliëfs 
en sgraffito, die allemaal een herleving doormaakten, uitge-
rekend in een periode die maatschappelijk gezien helemaal 
in het teken stond van de industrialisatie. 
Zo werd in de naoorlogse periode de kunst zeer zichtbaar 
gemaakt in het publieke gebouw en naderhand ook in de 
publieke ruimte, maar de nagestreefde synthese tussen de 
gebouwen en de kunstwerken leidde tussen de makers wel 
tot competentiestrijd. Kunstenaars voelden zich nogal eens 
beperkt in hun mogelijkheden door de weerstand van archi-
tecten, die zich van hun kant niet bij voorbaat inschikkelijk 
toonden om kunst toe te laten in hun ruimtelijke arrange-
ment. Op den duur leidde het tot verminderd enthousiasme 
over en weer. 
’Wat was begonnen als een modern, vrij huwelijk, was lang-
zamerhand verworden tot een guerrilla, waarbij de beide 
partijen … elkaar nauwlettend gadesloegen’, noteren Van 
Burkom en Spoelstra.6 
Toch was in latere decennia de vervreemding van architec-
tuur en beeldende kunst zeker niet absoluut, al werden de 
grenzen over en weer goed bewaakt. In uitzonderlijke ge-
vallen, zoals in de samenwerking tussen de beeldend kun-
stenaar Peter Struycken en de architect Carel Weeber, kreeg 
het naoorlogse idee van synthese echter ondanks alles een 
nieuwe interpretatie van belang. 

Het kunstwerk van Gijs Frieling voor Atlas is gemaakt met 
voorkennis van deze min of meer heroïsche, maar ook ge-
compliceerde historische uiteenzetting tussen gebouwen en 
kunstwerken. De context voor dit kunstwerk is nota bene 
een gebouw met de typische kenmerken van wederop-
bouw-architectuur, een gebouw dat in zijn oorspronkelijke 
gedaante heel goed een artistieke toevoeging in mozaïek, 
sgraffito of intarsia zou hebben verdragen. De architecto-
nische ‘taal’ die in dit gebouw gesproken werd, is de taal 
van de ingenieur, die zich op zijn gemak voelt in de indus-
trie - en dan vooral de industrie volgens het concept van de 
naoorlogse industriële revolutie, waarin het massafabrikaat 
doorbrak. Daarom ontstond hier zestig jaar geleden een 
gebouw van beton, staal en glas, alles genormaliseerd en 
zoveel mogelijk transparant van uitdrukking en verschijning. 

5  Frans van Burkom, Yteke Spoelstra, Simone Vermaat (red.), Kunst van 
de Wederopbouw in Nederland 1940-1965. Experiment in Opdracht 
(Rotterdam 2013), p. 17.

6  Op.cit., p. 56.

a lack of restraint can be helpful, for example that of Gijs 
Frieling, who on the subject of nanny and billy goats simply 
remarked that he included them because they are self-willed 
animals that scatter in all directions, in short, behave like 
contemporary believers and non-believers.3 
 Rigid symbolism deserves to be confronted with symbol 
blindness sometimes, if only to be able – having thus faced 
this challenge – to start over again, and this is precisely the 
footnote the Haarlem work of art adds to the accumulated 
knowledge of religious iconology in painting. By giving Mo-
ses sneakers, replacing sheep with nanny and billy goats and 
including them in a psychedelic scene, the painter presents 
the spectator with an ancient story rebuilt from scratch. 
Content and form are triggered into syncope – to irreverent-
ly borrow an image by the great writer Vladimir Nabokov – 
and thus escape their rigid context and start over again.4 

The mosaic in the St Bavo tells us a lot about Frieling’s atti-
tude. The question of what exactly that attitude meant to 
the work of art in the Atlas building surely has to be con-
sidered in light of the fact that the Atlas, as a building, is a 
prominent example of post-war reconstruction architecture. 
Indeed, it was in the decades after the Second World War 
that monumental art began to thrive in the Netherlands. 
Frans van Burkom and Yteke Spoelstra’s standard work on 
this phenomenon says that after the occupation, people 
experienced ‘a broadly shared longing for a collective, cohe-
sive and constructive art’.5 Art was expected to harmonize 
with the building it was in to ensure that users could iden-
tify with both. To harmonize, art had to be understandable 
and therefore it had to respect conventional tastes. This 
meant that it was usually figurative, although the activities 
of Cobra and other innovators stimulated the growth of 
some tolerance for a more abstract visual language, that 
is, one not readily interpretable. In institutional terms, the 
flourishing of monumental art was stimulated by the so-
called ‘percentage scheme’, which in 1951 stipulated that 
1.5 per cent of the construction budget of government 
buildings – and four years later, of schools as well – could be 
spent on art commissions.
 Remarkable about this time of boom was not only that 
prominent art spread across the land, but also that the asso-
ciated artisanal techniques were revived, having been dug 
up and adapted to what was possible at that later date. The 
above-cited standard work contains an impressive descrip-
tion of techniques with which artists, challenged by the sud-
den opportunity, managed to familiarize themselves in this 
period. This list includes the fabrication of mosaics, murals, 
wall and floor textiles and glassware as well as outdated 
techniques such as intarsia, relief and sgraffito, all of which 
resurged in a period that was socially speaking entirely dom-
inated by industrialization.
 Thus art was made very visible in public buildings in the 
post-war period as well as in public spaces later on, but the 
sought-after synthesis between buildings and works of art 
led to competence disputes among makers. Artists often 
felt limited in their possibilities due to the resistance of ar-
chitects, who for their part were not automatically willing 
to allow art into their spatial arrangements. Over time, this 
led to a decrease in enthusiasm on both sides. ‘What started 
as a modern, free marriage gradually turned into guerrilla 
warfare, with two parties . . . watching each other closely,’ 
Van Burkom and Spoelstra note.6 
 Still, in later decades architecture and visual art’s es-
trangement turned out to be anything but definitive, 
though both parties guarded their boundaries well. In ex-
ceptional cases, such as in the collaboration between artist 

3 Trouw, 2 July 2017, 7.
4  Vladimir Nabokov, Geheugen, spreek (Amsterdam 1974 [1947]), 224-

225.
5   Frans van Burkom, Yteke Spoelstra and Simone Vermaat (eds.), 

Kunst van de Wederopbouw in Nederland 1940-1965: Experiment 
in Opdracht (Rotterdam, 2013), 17.

6  Ibid., 56.
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Maar die gedaante is nu geschiedenis geworden en daarom 
als dragend uitgangspunt voor het nu aan te brengen kunst-
werk alleen deels bruikbaar en inspirerend. De transforma-
tie van ‘Hoofdgebouw’ tot ‘Atlas’ heeft het gebouw name-
lijk de volgende fase binnengeleid van diezelfde industriële 
revolutie, waarin digitale techniek in allerlei productieve 
verschijningsvormen de dominantie opeist die eerder aan de 
machine was toebedeeld. Aan het oorspronkelijke Hoofd-
gebouw is de wereld toegevoegd van de bytes, de servers 
en de beeldschermen, waartegen de concrete overlevering 
van echte vormen en even echte materialen bijkans geen 
verweer heeft. 
De gecombineerde, dubbel-gecodeerde werkelijkheid die 
ontstaan is in de loop van het zestig-jarige bestaan van 
het Hoofdgebouw, evoluerend tot Atlas, biedt een eerste 
houvast voor dit kunstwerk, maar ook niet meer dan dat. 
Zestien boekomslagen zijn geselecteerd, min of meer af-
komstig uit de academische disciplines die ook in Eindhoven 
worden beoefend, al vallen ze daar niet exact mee samen. 
Het kunstwerk is, voor alle duidelijkheid, geen illustratie van 
de grootste successen van de Eindhovense universiteit. Wel 
is gezocht naar boekomslagen die passen bij haar leeftijd:  
er zijn dus geen voorstellingen gekozen veel ouder dan 
zestig jaar. 

Gewoonlijk hebben de schilderijen van Gijs Frieling een 
rand. Een van de afspraken die hij met zichzelf gemaakt 
heeft is dat een schildering niet illusoir voortgezet moet 
kunnen worden voorbij het eigen kader en daarom compo-
sitorisch moet worden beëindigd. Wanneer een boekom-
slag als uitgangspunt wordt genomen werkt deze afspraak 
echter niet. Boeken zijn niet bedacht als schilderij voor een 
wand maar als een object, dat niet met grafische middelen 
ingekaderd hoeft te worden. Binnenin het boek volstaat 

Peter Struycken and architect Carel Weeber, the post-war 
idea of   synthesis was nevertheless interpreted in new, im-
portant ways.
Gijs Frieling’s work of art for the Atlas building was made 
with prior knowledge of this more or less heroic but also 
complicated historical exchange between buildings and 
works of art. The context for this work of art is in fact a 
building with the typical characteristics of post-war recon-
struction architecture, indeed, a building that in its original 
form could have carried off artistic additions involving 
mosaic, sgraffito or intarsia quite well. The architectural 
‘language’ spoken in this building is the language of the 
engineer, who feels at ease with industry – especially indus-
try in accordance with the concept of the post-war Industrial 
Revolution, which included the breakthrough of mass pro-
duction. That is why its makers created this building of con-
crete, steel and glass, everything normalized and as trans-
parent of expression and appearance as possible, 60 years 
ago. But this form is now history and therefore only partly 
usable and inspiring as a supportive premise for a work of 
art made today. For the transformation from ‘Main Building’ 
to ‘Atlas’ has led the building into the next phase of that 
very same Industrial Revolution, in which digital technology 
in all sorts of productive forms is claiming the dominance 
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Alan C. Elliot, IBM SPSS by Example

The cryptic title of this book refers to the content of a 2006 
study aimed at the application of statistical data to decision-
making processes in various fields. 
De cryptische titel dekt de lading van een studie uit 2006, gericht op 
de toepassing van statistische data op besluitvormingsprocessen in 
uiteenlopende vakgebieden. 
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de bladspiegel en de cover heeft een representatief en 
wervend beeld, waarvoor doorgaans geen beroep wordt 
gedaan op een omlijsting. Vandaar dat dat evenmin gebeurt 
in de schilderingen in Atlas. 
Frieling neemt de grafische compositie van de boekomsla-
gen die hij uitkoos zoals ze zijn, maar ze worden geherin-
terpreteerd bij het maken. Dit mag in alle eenvoud vanzelf 
spreken, maar is in feite een van de meest dramatische 
momenten van het ontstaansproces van dit kunstwerk. Een 
beeld verhuizen van het ene concrete domein naar het an-
dere betekent immers een volledige gedaanteverwisseling. 
Sinds de Campbell-soepblikjes van Andy Warhol, de troffel 
van Claes Oldenburg en de stripverhalen van Roy Lichten-
stein is de beeldende kunst misschien vertrouwd geraakt 
met dit soort metamorfoses, maar de esthetische reikwijdte 
ervan is nog zeer elastisch. In Atlas zijn de boekomslagen 
dan ook geen boekomslagen meer: ze zijn door middel van 
verf getransponeerd naar muurvlak. De herinterpretatie van 
het beginbeeld - in dit geval: een boekomslag - houdt in dat 
het opnieuw doordacht wordt, maar dan in verf, en dat kan 
op talloos veel manieren. Ook schilderwerk is een construc-
tie, te bewerkstelligen in een serie handelingen die lijnen 
en vlakken laag voor laag naar hun finale verschijningsvorm 
brengt. 

De schilderingen van Atlas hangen niet in een museum, 
maar in een gewoon publiek gebouw en voegen zich in 
dat gebouw naar de wand. Zo ontstaat geen frictie met de 
architectonische karakteristiek van het gebouw, die immers 
nergens ruimtelijk op de proef wordt gesteld of gehinderd. 
Wel is het effect van de herhaling merkbaar. Doordat dit 
kunstwerk zestienvoudig als muurvlak herhaald wordt in 
het gebouw, wordt het schilderwerk zelf een bouwkundig, 
zij het aan het vlak gebonden element. Het kunstwerk is 
daarom zeer present, niet als motief dat concurreert met 
het gebouw, wel als simultane compositie in beeldende 
vlakken. 
Inhoudelijk is de beeldtaal van dit kunstwerk gelijkgescha-
keld met de leeftijd van Atlas, maar technisch is hier een 
werk gerealiseerd dat in een veel oudere traditie staat. Frie-
ling schildert met keim, wat de in de achttiende eeuw ont-
stane opvolger is van wat daarvoor het fresco was. Voor een 
fresco werd in het natte stuc gewerkt, vak voor vak. Artis-
tiek was het effect vaak groots, maar in ruimtes waar ge-
stookt wordt is de houdbaarheid beperkt gebleken. In keim 
wordt minerale verf gebonden met waterglas, waardoor de 
houdbaarheid toeneemt en bovendien op een droge on-
dergrond geschilderd kan worden. Het is watervast en het 
ademt. Een eenmaal gezette strook verf is meteen droog; er 
kan dus snel gewerkt worden en de compositie kan in lagen 
worden opgebouwd, zij het met minder mogelijkheid op 
doorwerken en veranderen dan bij olieverf. 
Het kan niet anders dan toepasselijk genoemd worden dat 
nu in het Eindhovense hoofdkwartier van de wetenschap 
teruggegrepen wordt op deze oude techniek, die allerlei 
ambachtelijke vertakkingen en materiële varianten heeft. 
Tot aan de Renaissance was de wetenschap een bedrijf dat 
hoofdzakelijk berustte op de verbale of, in het gunstigste 
geval, geschreven overdracht. Daarop raakten druktechnie-
ken in gebruik, bijvoorbeeld die van de houtsnede, waar 
wetenschappers snel het belang van inzagen en waar ook 
kunstenaars voor werden ingeschakeld. Dat was niet voor 
niets, want de afbeelding moest een treffende uitdrukking 
geven van wat in de theorie doorgaans in abstracties begon. 
Albert Einstein leek zich daar terdege van bewust te zijn 
toen hij schreef: ‘To “visualize” a theory, or bring it home 
to one’s mind, (…) means to give a representation to that 
abundance of experiences for which the theory supplies the 
schematic arrangement.’7  

7  Aangehaald in: Harry Robin, The Scientific Image. From Cave to 
Computer (New York 1992), p. 180.
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previously assigned to machines. A world of bytes, servers 
and screens against which the concrete tradition of real 
forms and equally real materials has hardly any defence has 
now moved into the original Main Building. 
 The combined, double-coded reality that developed in 
the course of the 60-year existence of the Main Building as 
it evolved into Atlas gives the work of art something to go 
on, but no more than that. Frieling selected 16 book covers, 
more or less from the very academic disciplines practiced 
in Eindhoven, but not precisely coinciding with them. The 
work of art, to be perfectly clear, does not illustrate Eind-
hoven University’s greatest successes. The artist did, however, 
look for book covers that match the building’s age: none of 
the images chosen are much over 60 years old.

Gijs Frieling’s paintings usually have borders. One of the 
rules he sets himself is that it must be impossible for paint-
ings to fictitiously continue beyond their frame and compo-
sitionally, therefore, his paintings must be concluded. Taking 
a book cover as the starting point, however, this rule does 
not work. Books are not conceived as paintings to hang 
on walls, but as objects that do not need to be framed by 
graphic means. Inside the book, the type page suffices and 
the cover carries a representative and appealing image that 
is generally not adorned by a frame. That is why the paint-
ings in Atlas have none, either. 
 Frieling takes the graphic composition of the book 
covers he selected as they are, but reinterprets them as he 
paints them. This may seem self-evident in all of its simplici-
ty, but it is in fact one of the most dramatic moments of this 
work’s creation process. Moving an image from one con-
crete domain to another means a complete metamorphosis. 
Visual arts may have become familiar with this kind of met-
amorphoses since Andy Warhol’s Campbell soup cans, Claes 
Oldenburg’s trowel and Roy Lichtenstein’s cartoons, but 
their aesthetic scope is still very elastic. The book covers in 
the Atlas building are therefore not book covers anymore: 
they have been transposed to wall surfaces by means of 
paint. The reinterpretation of the initial picture – in this case 
a book cover – means that it is rethought, but in paint and 
this can be done in numerous ways. The paintwork is also a 
construction, realized in a series of actions that bring lines 
and surfaces to their final appearance, layer by layer.

The Atlas paintings are not in a museum, but in an ordi-
nary public building and conform to the walls inside. This 
is to prevent friction with the architectural character of the 
building; after all, it is not tested or hindered in any way. 
The effects of the repetition are noticeable, however. Be-
cause the work of art is repeated as a wall surface 16 times 
throughout the building, the painting becomes an architec-
tural element, albeit bound to the surface. The work of art 
is therefore very present, not as a motif that competes with 
the building, but as a simultaneous composition in visual 
surfaces.
 The content of the visual language of this work of art 
matches the age of the building, but technically the work 
realized here is part of a much older tradition. Frieling uses 
silicate mineral paint, the eighteenth-century successor of 
what was previously al fresco. To create a fresco, painters 
worked in wet lime plaster in one section after the other. 
The effect was often impressive artistically, but in heated 
spaces frescos did not last long. Silicate mineral paint is 
mixed with water glass, which does last and also allows 
the artist to paint on dry surfaces. It is waterproof and it 
breathes. Once applied, a stroke of paint is immediately dry; 
this allows the artist to work quickly and build up the com-
position in layers, albeit with less possibilities of working 
and changing it than oil paint offers.
 The fact that Frieling reverts to an ancient technique 
that has all kinds of artisanal branches and material varieties 
to adorn the Eindhoven headquarters of science is nothing 
short of appropriate. Until the Renaissance, science was an 
activity that was mainly based on the transfer of verbal or, 
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De wetenschappelijke illustratie vervult dan ook vele func-
ties, te beginnen met het toevoegen van waardigheid aan 
een tekst. Daarnaast is het doel didactisch en legt de illus-
tratie een stand van zaken vast of, beter gezegd, een stand 
van begrip.8 Het was in de vroege Renaissance nieuw om 
zich hiermee vertrouwd te maken, maar het enthousiasme 
om nieuwe kennis uit te drukken in een tekening is zo oud 
als de wereld. Geregeld wordt in de literatuur het verband 
gelegd tussen de wetenschappelijke illustratie en de grot-
tekeningen van de Cro-Magnon: ook die tekeningen lijken 
gemaakt te zijn in een staat van verwondering en didacti-
sche ambitie.

Met deze achtergrond is het kunstwerk van Gijs Frieling in 
het nieuwe Atlas gemakkelijk te beschouwen als een uit-
nodiging om de uitbundige mogelijkheden van de visuele 
cultuur toe te gaan passen op het beschrijven, classificeren, 
analyseren en uitproberen van wetenschappelijke kennis. 
Er is een rijke traditie beschikbaar op dit gemengde terrein 
van cultuur en wetenschap en er kan allerminst op ver-
trouwd worden dat die traditie als parate kennis aanwezig 
is op de Eindhovense campus. Het spreekt op technisch ge-
oriënteerde universiteiten niet vanzelf dat er buiten de we-
reld van digitaal verwerkte kennis nog beschouwingsruimte 
over is. Maar zelfs een ouderwets boekomslag kan de zin-
nen prikkelen. Kennistheoretisch is het onderscheid tussen 
enerzijds exacte wetenschap en anderzijds kunst, metafysica 
en zelfs religie minder groot dan academici gewoonlijk 
beseffen. ‘Het zijn’, aldus de schrijver Frans Kellendonk in 
een van zijn kraakheldere essays, ‘allemaal manieren om 
de geheimzinnige werkelijkheid voor menselijke bewoning 
geschikt te maken, en de ene manier is niet per se objectie-
ver dan de andere.’9 
Vandaar dat we op de campus van de Eindhovense universi-
teit nu een kunstwerk begroeten dat weliswaar niet functio-
neel is, maar desondanks wèl functioneel is. Ja, dat kan.                                        

8  Brian J. Ford, Images of Science. A History of Scientific Illustration 
(Londen 1992), p. 2-4.

9  Frans Kellendonk, ‘Idolen. Over het tweede gebod’, in: De Veren van 
de Zwaan (Amsterdam 1987), p. 154.
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at best, hand-written data. Next, print techniques came 
into use, the woodcut for example, which scientists quick-
ly realized the importance of and for which artists were 
brought in. For good reason, for the image had to represent 
something strikingly that usually started as an abstraction 
in a theory. Albert Einstein seemed to be well aware of this 
when he wrote: ‘To “visualize” a theory, or bring it home 
to one’s mind . . . means to give a representation to that 
abundance of experiences for which the theory supplies the 
schematic arrangement.’7 
 Scientific illustrations thus fulfil many functions, adding 
dignity to a text to begin with. Apart from that, their goals 
are didactic and they capture states of affairs or, more ac-
curately, states of understanding.8 In the early Renaissance 
this was something new with which people needed to 
familiarize themselves, but the enthusiasm to express new 
knowledge by drawing is as old as the world. Literature 
often finds connections between scientific illustrations and 
Cro-Magnon rock drawings, which also look as if they were 
created in a state of wonder and didactic ambition.

Against this background it is easy to consider the work of 
art Gijs Frieling created for the new Atlas as an invitation 
to apply the exuberant possibilities of visual culture to the 
description, classification, analysis and testing of scientific 
knowledge. This mixed area of   culture and science has a rich 
tradition; however it is anything but certain that any ready 
knowledge of this tradition is available on Eindhoven’s cam-
pus. Technologically oriented universities do not as a matter 
of course dispose of room for reflection outside the world 
of digitally processed knowledge. But even an old-fashioned 
book cover can stimulate the senses. From an epistemolog-
ical point of view, the distinction between exact science on 
the one hand and art, metaphysics and even religion on the 
other is smaller than academics usually realize. ‘They are,’ 
according to author Frans Kellendonk in one of his crys-
tal-clear essays, ‘all ways to make mysterious reality suitable 
for human habitation, and one way is not necessarily more 
objective than the other.’9 
 That is why we welcome to the campus of Eindhoven 
University of Technology a work of art that, though not 
functional, is functional nonetheless. Yes, that’s possible.

7  Cited in: Harry Robin, The Scientific Image: From Cave to Computer 
(New York, 1992), 180.

8  Brian J. Ford, Images of Science: A History of Scientific Illustration 
(London, 1992), 2-4.

9  Frans Kellendonk, ‘Idolen: Over het tweede gebod’, in: De Veren van 
de Zwaan (Amsterdam, 1987), 154.
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Chemie

This Czech textbook on Chemistry dates from 1966. 
Tsjechisch schoolboek uit 1966.

Rem Koolhaas, Delirious New York
 
The architect’s first book, from 1978, presents a 
retroactive manifesto for Manhattan that focuses 
on the sensations of life in the metropolis. Madelon 
Vriesendorp illustrates the theory with penetrating 
images including, on the cover, Flagrant Délit.
Rem Koolhaas presenteert in zijn eerste boek, uit 1978, 
een retroactief manifest voor Manhattan, scherp stellend 
op de sensaties van het leven in de metropool. Madelon 
Vriesendorp illustreert de theorie met indringende 
beelden, waar onder op het omslag Flagrant Délit.

Noam Chomsky, Media Control. The Spectacular 
Achievements of Propaganda

In this 1991 study, linguist Noam Chomsky examines the 
political ambition to control public opinion from above, 
using communication  or outright propaganda.
De taalwetenschapper Noam Chomsky houdt in deze studie 
uit 1991 de politieke ambitie tegen het licht om de publieke 
opinie van hogerhand te willen controleren, met behulp van 
communicatie of regelrechte propaganda.

Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach.

In this non-specialist 1979 cult book by American physicist 
and epistemologist Douglas Hofstadter, the author uses 
mathematics, logics, physics and art to address themes 
such as artificial intelligence and the meaning of meaning. 
Populair wetenschappelijk cultboek van de Amerikaanse fysicus 
en kenniswetenschapper Douglas Hofstadter uit 1979, waarin 
hij aan de hand van wiskunde, logica, natuurkunde en kunst 
thema’s aansnijdt als kunstmatige intelligentie en de betekenis 
van betekenis.
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Giorgio Caviglia, The Design of Heuristic Practice 

This dissertation from 2013, defended at the Politecnico 
di Milano, attempts to apply design competences to the 
humanities.
Proefschrift uit 2013, verdedigd aan de Politecnico di Milano, 
waarin getracht wordt ontwerpcompetenties toe te passen op 
de geesteswetenschappen.

Alvin Toffler, Future Shock

Future Shock is a popular book by futurist Alvin Toffler, 
dedicated to the psychological excitement that individuals 
and societies undergo as a result of drastic changes in 
their living conditions. 
Future Shock is een populair boek van de futurist Alvin Toffler, 
gewijd aan de psychologische opwinding die individuele 
personen en samenlevingen ondergaan ten gevolge van 
drastische veranderingen van hun leefomstandigheden.

Forum
 
In the late 1950s, architecture magazine 
Forum was the mouthpiece of a committed 
generation of architects led, for some time, by 
Aldo van Eyck. The magazine was also known 
for its meticulous graphic design, by Jurriaan 
Schrofer.
Het architectuurtijdschrift Forum is vanaf de late 
jaren vijftig een tijd lang de spreekbuis van een 
geëngageerde architectengeneratie aangevoerd 
door Aldo van Eyck. Het blad is ook bekend om 
zijn zorgvuldige grafische vormgeving, verzorgd 
door Jurriaan Schrofer.

Das Elektron, Elektro und radiotechnische 
Monatshefte 

Das Elektron, a popular Austrian magazine, 
was published from 1946 to 1977. 
Das Elektron is een populair Oostenrijks technisch 
tijdschrift, verschenen tussen 1946 en 1977.
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Gordon Cullen, Townscape 

In Townscape (1959), Gordon Cullen depicts the city as a 
research domain that focusses on the influence of urban 
elements on human experience.
Gordon Cullen stelt in Townscape (1959) de stad voor als 
een onderzoeksdomein waarin de invloed van de stedelijke 
elementen op de menselijke ervaring centraal staat.

Richard Feynman, The Feynman 
Lectures on Physics

The Feynman Lectures on Physics 
(1963) is a classic physics manual 
based on the lectures this Nobel 
Prize winner gave in the years 
1961-1963 at the California 
Institute of Technology.
The Feynman Lectures on 
Physics (1963) is een klassiek 
natuurkundehandboek. Het is 
gebaseerd op de colleges die deze 
Nobelprijswinnaar in de jaren 1961-
1963 verzorgde aan het Californian 
Institute of Technology.

Max Planck, The Theory of Heat Radiation

This reprint (1959) of the translation of physicist and 
Nobel Laureate Max Planck’s 1914 classic combines 
the theory of electromagnetic radiation with 
experimental results.
Herdruk (1959) van dit klassieke werk uit 1914 van fysicus 
en Nobelprijswinnaar Max Planck, waarin hij theoretisch 
en experimenteel onderzoek aan elektromagnetische 
straling koppelt.

Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle 
Maintenance

In this popular cult book from 1974 a motorcycle trip 
through the USA serves as a steppingstone for the 
reflections of the author, who trained as a biochemist 
and philosopher, on the interaction between man 
and machine and on the relationship between 
Western and Eastern culture.
Populair cultboek uit 1974. In deze roman dient een 
motorreis door de USA als kapstok voor bespiegelingen 
van de auteur, opgeleid als biochemicus en filosoof, over 
de interactie tussen mens en machine en over de relatie 
tussen westerse en oosterse cultuur.
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East facade (November 2016)
Oostgevel (november 2016)

East facade (Juni 2017)
Oostgevel (juni 2017)
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East facade (September 2017)
Oostgevel (september 2017)

East facade (February 2018)
Oostgevel (februari 2018)
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East facade (May 2018)
Oostgevel (mei 2018)

East facade (January 2018)
Oostgevel (januari 2018)
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West facade (September 2016)
Westgevel (september 2016)

West facade (June 2017)
Westgevel (juni 2017)
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West facade (November 2017)
Westgevel (november 2017)

West facade (March 2018)
Westgevel (maart 2018)
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West facade (October 2018)
Westgevel (oktober 2018)

West facade (January 2019)
Westgevel (januari 2019)
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The main building of the TU/e originally dates from 1963, 
and by the beginning of the twenty-first century it had 
become very outdated and dysfunctional. A number of 
floors had already been closed down, partly because there 
was a lot of asbestos in the building and fire safety left 
much to be desired. The university had to choose between 
renovating the building or demolishing it and constructing 
a new one. The choice fell on the first. This was the starting 
point of a major renovation project in which demolition and 
renewal were concurrent.

Start Plan Development Housing Department: 1 January 2013

Programme
Education: c. 4,000 study spaces for students, student’s 
associations and research laboratories
Office space: c. 1,000 work spaces for employees
General facilities: classrooms, Executive Board, catering, 
University Club, meeting rooms, University Council and 
security

Surface
42,000 m2 Gross Floor Area 

Publication European Tender in Total Engineering:
31 January 2014
The design commission – in Total Engineering – was put 
out to tender in Europe. Total Engineering is a form of 
contract that includes all consultancy activities (architect, 
constructor, installations, building physics and sustainability). 
The aim was to create an integrated technical design in 
which all aspects were taken into account. The call was 
for a Definitive Design that, as a construction project, 
could subsequently also be put out to tender in Europe as 
an Engineer & Build commission for a market party. The 
Engineer & Build commission covered both the development 
of the Definitive Design into a Construction Design and the 
realization of the renovation. In addition, the commission 
included maintenance on the basis of a performance 
contract for a period of two years after completion of the 
building. 
The call for European tenders for the Total Engineering 
contract asked for design strategies. The client set down 
the commission requirements in an ambition document, a 
culture-historical value assessment, a report with housing 
concepts and a series of output specifications. The results 
were assessed by a committee comprising members of 
the Executive Board, representatives from educational 
departments, university services and faculties, as well as 
from the Quality Committee and the Housing Department.
Subsequently, Team RSVP (project architect: Do Janne 
Vermeulen) was selected.

With the selection of Team RSVP as the architect, the 
Preliminary Design up to Construction Design process 
entered a new stage, which led to the actual realization of 
the building.

Commissioning Team RSVP: 15 October 2014
Immediately after the commission was awarded, the TU/e 
and Team RSVP held intensive consultations to further 
develop the design strategy, taking into account the 
requirements and wishes of the TU/e, within a fee (which 
was not to be overrun) set in advance. 

Environmental Permit Demolition and Asbestos Removal: 11 
November 2014

Preliminary Design Ready: 30 April 2015
During the further development of the design, the technical 

Atlas: de feiten

Het Hoofdgebouw van de TU/e stamt oorspronkelijk uit 
1963, maar was aan het begin van de eenentwintigste 
eeuw sterk verouderd en disfunctioneel geworden. Een 
aantal verdiepingen was al buiten gebruik gesteld, mede 
omdat zich in het gebouw veel asbest bevond en de 
brandveiligheid te wensen overliet. Er diende gekozen 
te worden tussen het renoveren van het gebouw of het 
slopen ervan en daarna nieuw bouwen. De keuze viel op 
het eerste. Zo ontstond het uitgangspunt voor een groot 
renovatieproject, waarin sloop en vernieuwing gelijk 
opgingen.

Start planontwikkeling Dienst Huisvesting: 1 januari 2013

Programma
Onderwijs: ca. 4000 onderwijsplekken voor studenten, 
studieverenigingen en onderzoekslaboratoria;
Kantoren: ca. 1000 werkplekken voor medewerkers;
Algemene voorzieningen: onderwijszalen, College 
van Bestuur, catering, University Club, vergaderzalen, 
Universiteitsraad en beveiliging.

Oppervlakte
42.000m2 Bruto Vloer Oppervlak

Publicatie Europese aanbesteding in Total Engineering:
31 januari 2014
De ontwerpopdracht in Total Engineering is Europees 
aanbesteed. Total engineering is een contractvorm waarin 
alle advieswerkzaamheden (architect, constructeur, 
installaties, bouwfysica en duurzaamheid) ondergebracht 
zijn. Doel was om tot een integraal technisch ontwerp 
te komen, waarin alle aspecten meegenomen werden. 
Gevraagd werd een Definitief Ontwerp (DO) dat vervolgens 
als bouwproject eveneens Europees aanbesteed zou kunnen 
worden als Engineer & Build-opdracht aan een marktpartij. 
Tot de Engineer & Build-opdracht behoorden het uitwerken 
van het DO tot Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) en het 
realiseren van de renovatie. Daarnaast is onderhoud op 
basis van een prestatiecontract voor de duur van 2 jaar na 
oplevering van het gebouw onderdeel van de opdracht. 
Voor de Europese aanbesteding in Total Engineering werd 
een ontwerpvisie gevraagd. De eisen voor de opdracht 
werden door de opdrachtgever vastgelegd in een ambitie-
document, een cultuurhistorische waardestelling, een 
rapportage met huisvestingconcepten en een reeks van 
outputspecificaties. De resultaten werden beoordeeld door 
een commissie met leden van het College van Bestuur, 
vertegenwoordigers afkomstig uit onderwijs, faculteiten en 
diensten, alsmede van de Kwaliteitscommissie en de Dienst 
Huisvesting. 

Uit de selectie is Team RSVP (projectarchitect: Do Janne 
Vermeulen) als winnaar naar voren gekomen.
Met de aanwijzing van Team RSVP als architect ging het 
traject van Voorlopig Ontwerp tot en met Uitvoeringsgereed 
Ontwerp een nieuwe fase in, leidend tot de concrete 
realisering van het gebouw.

Opdracht aan Team RSVP: 15 oktober 2014
Direct na gunning van de opdracht is door de TU/e en team 
RSVP intensief overleg gevoerd om de ontwerpvisie verder 
uit te werken, met inachtneming van eisen en wensen 
van de TU/e, binnen een vooraf meegegeven taakstellend 
honorarium. 

Omgevingsvergunning sloop sanering: 11 november 2014

Voorlopig ontwerp gereed: 30 april 2015
Bij de verdere uitwerking van het ontwerp werden de 

Atlas  |  The Facts  |  de feiten



155

specifications were considerably refined, with an eye to 
obtaining the BREEAM Outstanding Design Certificate. 
All elements of the design (architecture, construction, 
installations, building physics, sustainability and so on) were 
coordinated.

Allocation to Contractor Dusseldorp (asbestos removal and 
demolition): 10 July 2015

Start Work Dusseldorp: 10 July 2015

Definitive Design Completed: 27 November 2015
In this stage, all technical aspects were further detailed and 
developed into a design ready for tender.

Process Organization, internal
The TU/e appointed its own project manager to manage 
the project. She monitored the process and the results 
in accordance with the GROTIK method (money, risk, 
organization, time, information and quality). In addition, 
subproject leaders were made responsible for the elements 
asbestos removal and demolition, users and interior design 
and building technology. The project manager was chairman 
of the project group comprising representatives of the 
TU/e (faculties and university services). The project group 
monitored the project within the framework of the Campus 
2020 Steering Group.

Process Organization, external
Asbestos removal and demolition: Dusseldorp Infra, Sloop 
en Milieutechniek B.V. 

Contractor renovation and construction: Van Wijnen Zuid 
B.V. 

During the design stage, Team RSVP regularly visited the 
TU/e for consultation. Workshops were organized on various 
subjects, such as education, user matters, interior design, 
sustainability, intelligent lighting and aesthetics.

For the realization stage, an external contract manager was 
also active to support the TU/e project management, who 
monitored the contractual agreements with the contractor. 
Consultations with the contractor took place regularly. 
In addition, engineering meetings were held regularly to 
discuss details with regard to the construction and technical 
installations.

Environmental Permit Renovation: 18 March 2016

Allocation to Contractor Van Wijnen (realization renovation): 
14 October 2016

Start Work Van Wijnen: 1 November 2016

Completion Dusseldorp (asbestos removal and demolition):  
1 September 2017

Final Completion Atlas: 16 November 2018

Inauguration: 7 January 2019

technische specificaties aanmerkelijk aangescherpt, zodat 
het ontwerpcertificaat BREEAM Outstanding kon worden 
behaald. Alle onderdelen van het ontwerp (architectuur, 
constructie, installaties, bouwfysica, duurzaamheid etc.) 
werden op elkaar afgestemd.

Gunning aannemer Dusseldorp (uitvoering asbestsanering 
en sloop): 10 juli 2015

Start uitvoering Dusseldorp: 10 juli 2015

Definitief Ontwerp opgeleverd: 27 november 2015
Alle technische aspecten werden in dit stadium nader 
gedetailleerd en uitgewerkt tot een ontwerp dat klaar was 
voor aanbesteding.

Organisatie van het proces, intern
Vanuit de TU/e is er een eigen projectmanager aangesteld 
om het project aan te sturen. Zij bewaakte het proces en 
de resultaten volgens GROTIK (geld, risico, organisatie, 
tijd, informatie en kwaliteit). Daarnaast waren er 
deelprojectleiders verantwoordelijk voor de onderdelen 
asbestsanering en sloop, gebruikers en inrichting, 
gebouwtechniek. De projectmanager was voorzitter van de 
projectgroep met daarin vertegenwoordigers van de TU/e 
(faculteiten en diensten). De projectgroep bewaakte het 
project binnen de kaders van de Stuurgroep Campus 2020.

Organisatie van het proces, extern
Asbestsanering en sloop: Dusseldorp Infra, Sloop en 
Milieutechniek B.V. 

Aannemer renovatie en bouw: Van Wijnen Zuid B.V. 

Tijdens de ontwerpfase was team RSVP regelmatig aanwezig 
op de TU/e voor overleg. Over diverse onderwerpen - zoals 
onderwijs, gebruikerszaken, inrichting, duurzaamheid, 
intelligente verlichting en esthetiek - zijn workshops 
georganiseerd.

Voor de uitvoeringsfase was ter ondersteuning van het 
TU/e projecmanagement ook een externe contractmanager 
actief, ter begeleiding van de contractuele afspraken 
met de aannemer. Met de aannemer werd regelmatig 
overleg gepleegd. Daarnaast vond eveneens regelmatig 
een engineeringsoverleg plaats over de bouwkundige en 
installatietechnische uitwerking.

Omgevingsvergunning renovatie: 18 maart2016

Gunning aannemer van Wijnen (uitvoering renovatie): 
14 oktober 2016

Start uitvoering van Wijnen: 1 november 2016

Oplevering Dusseldorp (asbestsanering en sloop): 
1 september 2017

Finale oplevering Atlas: 16 november 2018

Ingebruikneming: 7 januari 2019
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Atlas: The Team 

TU/e:
Jo van Ham, Vice President Executive Board
Veronique Marks, Director Housing Department
Mirjam van Rooij, Project Manager
Caroline Koot, Project Leader
Jan-Willem Schellekens, Project Leader
Xaviera Burón Klose – Ritzen, Project Leader
Ward Derix, Project Leader
Marcel Commandeur, Project Leader
Sonja Rijlaarsdam, Test Coordinator
Xiu Wang, Test Coordinator
Paul Fondse, Contract Manager Brink
Hein Leuvrink, Project Manager PM2
Jan Pekelder, Head Project Organization 
Anne van Dortmont, Head Real Estate
Jan van de Kerkhof, Consultant
Yvette Verhoeven, Consultant
Thijs Meulen, Consultant
Bert Verheijen, Cost Accountant
Hannie Horvath, Communications Consultant
Cecile Visscher, Secretarial Department
Margot van de Loo, Secretarial Department
Maarten Smeets, Account Manager Administration & 
Maintenance
Ingrid Bevers, Jeroen Zegveld, Purchasing Department
Philip Ross, Consultant ILI
Christian Rapp, Professor of Architecture
Bernard Colenbrander, Professor of Architecture History 
and Theory
Ingrid Heynderickx, Dean Faculty IE&IS
Aarnout Brombacher, Dean Faculty ID
Jos Hermus, Director Business Operations Faculties IE&IS 
and ID
Simone Resing/Eric van der Geer, Deputy Director 
Business Operations Faculties IE&IS and ID
Nicole van der Wolk, Head University Services
Willem van Hoorn, University Services
Martin Boers, Director Internal Affairs
Marian de Vaan, Consultant ICT Department
Lucas Asselbergs, Consultant Base
Campus 2020 Steering Group

Design Renovation Atlas: 
Total Engineer: Team RSVP 
(Team V Architectuur, Valstar Simonis,
Van Rossum, Peutz) and BKS Schagen

Team V Architectuur:
Do Janne Vermeulen, Architect/Director
Fleur Kay, Senior Architect 
Marthe Melief, Architect 
Robert Chamski, Architect
Joeri Apontoweil, Technical Designer
Mathijs Witbraad, Technical Designer
Jeroen van Schooten, Architect/Director
Alexia Burgering, Technical Designer
Francine van Loon, Interior Designer
Onno van Ark, Technical Designer
Tim Bakker, Technical designer

Valstar Simonis
Theo de Boer, Project Director
Peter van Mierlo, Project Manager
André den Breems, Consultant W
Ronald Gout, Consultant E
Auke Joosse, Project Leader W
Ron Stoffels, Project Leader E

Van Rossum
Jan Willem Hoekstra, Project Leader
Dirk Jan Kluft, Director
Myrthe Jongebloet BIM Coordinator
Miso Majstorovic, BIM Modeller
Nico Knook, BIM Modeller
Glenn Smit, BIM Modeller

Peutz
Jérôme Eijsackers, Consultant/Director
Marco van Beek, Consultant
Jaap Wijnia, Consultant
Debby Isbrücker, Consultant

BKS Schagen:
Hoa Do, Senior Budget Planner

Other Designers:
Design Renovation Footbridges Main Building 
MetaForum and Main Building Auditorium
Studio M10: 
Douwe Boonstra, Architect
Martien Jansen, Architect

Landscape Design:
MTD landschapsarchitecten:
Frank Meijer, Landscape Architect 
Mathé van Kranenburg, Landscape Architect

Implementation Renovation:
Van Wijnen Zuid B.V.
Arno van den Thillart, Regional Director Zuid
Erwin Kersten, Director Construction Zuid
Ed Tuinder, Project Leader
Jos van Hal, Design Manager
Jorre Wils, Head Supervisor

Unica: 
William Swinkels, Director of Projects
Maurice Peeters, Project Director
Lion Broeders, Project Manager W
Gunther Beckman, Project Manager E

Consultants Van Wijnen/Unica: 
Nelissen – Anke Gevers, Project Leader Acoustics
Nelissen – Thijs van Duijnhoven, BREEAM
Bureau EAU – Tom Kuipers, Director
Bureau EAU – Michaël Louter, Project Leader
Van de Laar – Viola Friebel, Structural Engineer

Execution  and Supervision Asbestos Removal and 
Demolition:
Dusseldorp Infra, Sloop & Milieutechniek B.V.
Kees Lusing, Project Leader
Jan Tiecken, Supervision
Joost Navis, Project DTA Asbestos
Marc Hoogenkamp, Work Planner/Safety Expert
Rene Plaggenburg, Director

Advisory Commitee for the Work of Art:
Bernard Colenbrander
Joep Huiskamp
Johan van Leeuwaarden
Harry Lintsen
Jom Luijten
Brigitte van der Sande, Assistance 

Artist:
Gijs Frieling
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Atlas: het team    

TU/e:
Jo van Ham, vice voorzitter College van Bestuur
Veronique Marks, directeur Dienst Huisvesting
Mirjam van Rooij, projectmanager
Caroline Koot, projectleider
Jan-Willem Schellekens, projectleider
Xaviera Burón Klose – Ritzen, projectleider
Ward Derix, projectleider
Marcel Commandeur, projectleider
Sonja Rijlaarsdam, toetscoördinator
Xiu Wang, toetscoördinator
Paul Fondse, contractmanager Brink
Hein Leuvrink, Projectmanager PM2
Jan Pekelder, hoofd Projectbureau
Anne van Dortmont, hoofd Vastgoed
Jan van de Kerkhof, adviseur
Yvette Verhoeven, adviseur
Thijs Meulen, adviseur
Bert Verheijen, kostendeskundige
Hannie Horvath, communicatie adviseur
Cecile Visscher, secretariaat
Margot van de Loo, secretariaat
Maarten Smeets, accountmanager beheer&onderhoud 
Ingrid Bevers en Jeroen Zegveld, afdeling Inkoop
Philip Ross, adviseur ILI
Christian Rapp, hoogleraar architectuur
Bernard Colenbrander, hoogleraar architectuurgeschie-
denis en -theorie
Ingrid Heynderickx, decaan Faculteit IE&IS
Aarnout Brombacher, decaan Faculteit ID
Jos Hermus, directeur bedrijfsvoering Faculteiten IE&IS 
en ID
Simone Resing / Eric van der Geer, adjunct directeur be-
drijfsvoering Faculteiten IE&IS en ID
Nicole van der Wolk, hoofd ondersteunende diensten
Willem van Hoorn, ondersteunende diensten
Martin Boers, directeur Interne Zaken
Marian de Vaan, adviseur Dienst ICT
Lucas Asselbergs, adviseur plint
Stuurgroep Campus 2020

Ontwerp renovatie Atlas: 
Total Engineer: Team RSVP
(Team V Architectuur, Valstar Simonis,
van Rossum, Peutz) en BKS Schagen

Team V Architectuur:
Do Janne Vermeulen, architect/directeur
Fleur Kay, senior architect 
Marthe Melief, architect 
Robert Chamski, architect
Joeri Apontoweil, technisch ontwerper
Mathijs Witbraad, technisch ontwerper
Jeroen van Schooten, architect/directeur
Alexia Burgering, technisch ontwerper
Francine van Loon, interieurarchitect
Onno van Ark, technisch ontwerper
Tim Bakker, technisch ontwerper

Valstar Simonis
Theo de Boer, projectdirecteur
Peter van Mierlo, projectmanager
André den Breems, adviseur W
Ronald Gout, adviseur E
Auke Joosse, projectleider W
Ron Stoffels, projectleider E

Van Rossum
Jan Willem Hoekstra, projectleider
Dirk Jan Kluft, directeur
Myrthe Jongebloet BIM Coordinator
Miso Majstorovic, BIM Modelleur
Nico Knook, BIM Modelleur
Glenn Smit, BIM Modelleur

Peutz
Jérôme Eijsackers, adviseur/directeur
Marco van Beek, adviseur
Jaap Wijnia, adviseur
Debby Isbrücker, adviseur

BKS Schagen:
Hoa Do, senior begroter

Overige ontwerpers:
Ontwerp renovatie loopbruggen Hoofdgebouw-
MetaForum en Hoofdgebouw-Auditorium
Studio M10: 
Douwe Boonstra, architect
Martien Jansen, architect

Ontwerp terreininrichting:
MTD landschapsarchitecten:
Frank Meijer, landschapsarchitect
Mathé van Kranenburg, landschapsarchitect

Uitvoering renovatie:
Van Wijnen Zuid B.V.
Arno van den Thillart, regiodirecteur Zuid
Erwin Kersten, directeur bouw Zuid
Ed Tuinder, projectleider
Jos van Hal, ontwerpmanager
Jorre Wils, hoofduitvoerder

Unica: 
William Swinkels, directeur projecten
Maurice Peeters, projectdirecteur
Lion Broeders, Projectmanager W
Gunther Beckman, Projectmanager E

Adviseurs van Wijnen/Unica: 
Nelissen – Anke Gevers, projectleider akoestiek
Nelissen – Thijs van Duijnhoven, BREEAM
Bureau EAU – Tom Kuipers, directeur
Bureau EAU – Michaël Louter, projectleider
Van de Laar – Viola Friebel, constructeur

Uitvoering asbestsanering en sloop:
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V.
Kees Lusing, projectleider
Jan Tiecken, uitvoerder
Joost Navis, project DTA asbest
Marc Hoogenkamp, werkvoorbereider/
veiligheidskundige
Rene Plaggenburg, directeur

Adviescommissie Kunstwerk:
Bernard Colenbrander
Joep Huiskamp
Johan van Leeuwaarden
Harry Lintsen
Jom Luijten
Brigitte van der Sande, assistentie

Kunstenaar:
Gijs Frieling
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How much change can a building endure? 
Are prolonged use and wear and tear 
inevitably followed by demolition and 
replacement by a next-generation model? 
On the campus of Eindhoven University 
of Technology, built sixty years ago, the 
equally old Main Building presented itself 
as a test case. A typical example of post-war 
reconstruction architecture, it emanated 
pure engineering logic upon completion in 
1963. Intensively inhabited and regularly 
adapted, however, it was exhausted at the 
beginning of the twenty-first century.

And yet the Main Building was not torn 
down. The changed cultural momentum 
ensured that what was previously seen as 
a model of progressive modernism was 
now also valued as heritage. And so the 
existing building was redesigned and given 
a new lease of life in 2019. The drastically 
renovated Main Building was renamed Atlas.

This book meticulously traces the events 
that led to Atlas. How the Main Building 
was designed in the 1950s and redesigned 
sixty years later. What it looked like then 
and what it looks like now. How it was used 
by its former inhabitants and how it will be 
used today and, finally, how the building 
has become a canvas for a work of art that 
pays homage to the image of science.

Hoeveel verandering kan een gebouw verdragen? 
Zijn langdurig gebruik en slijtage onvermijdelijk 
de voorbode van sloop en vervanging door een 
exemplaar van een volgende generatie?  
Op de zestig jaar geleden aangelegde campus 
van de Technische Universiteit Eindhoven bood 
het even oude Hoofdgebouw zich aan als test-
case. Als typisch geval van wederopbouwarchi-
tectuur straalde het bij oplevering in 1963 een 
zuivere ingenieurslogica uit. Intensief bewoond 
en regelmatig aangepast was het aan het begin 
van de eenentwintigste eeuw echter opgebruikt.

Toch werd het Hoofdgebouw niet gesloopt. 
Het veranderde culturele moment zorgde ervoor 
dat wat eerder gezien werd als een toonbeeld 
van vooruitstrevend modernisme nu ook als erf-
goed kon worden gewaardeerd. Vandaar dat het 
bestaande gebouw opnieuw kon worden ont-
worpen, om in 2019 te beginnen aan een tweede 
levensfase. Het drastisch vernieuwde Hoofd- 
gebouw heet voortaan Atlas.

In dit boek wordt precies nagegaan wat Atlas 
allemaal overkwam. Hoe het in de jaren vijftig 
werd ontworpen en hoe het zestig jaar later nog 
eens werd ontworpen. Hoe het eruit zag en hoe 
het er nu uit ziet. Hoe het door zijn vroegere 
bewoners werd gebruikt en hoe het nu gebruikt 
gaat worden. En, ten slotte, hoe het gebouw de 
drager kon worden van een kunstwerk dat eer 
bewijst aan het beeld van de wetenschap.

Eindhoven University of Technology 

Bernard Colenbrander | Joep Huiskamp | Norbert van Onna
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a model of progressive modernism was 
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existing building was redesigned and given 
a new lease of life in 2019. The drastically 
renovated Main Building was renamed Atlas.

This book meticulously traces the events 
that led to Atlas. How the Main Building 
was designed in the 1950s and redesigned 
sixty years later. What it looked like then 
and what it looks like now. How it was used 
by its former inhabitants and how it will be 
used today and, finally, how the building 
has become a canvas for a work of art that 
pays homage to the image of science.

Hoeveel verandering kan een gebouw verdragen? 
Zijn langdurig gebruik en slijtage onvermijdelijk 
de voorbode van sloop en vervanging door een 
exemplaar van een volgende generatie?  
Op de zestig jaar geleden aangelegde campus 
van de Technische Universiteit Eindhoven bood 
het even oude Hoofdgebouw zich aan als test-
case. Als typisch geval van wederopbouwarchi-
tectuur straalde het bij oplevering in 1963 een 
zuivere ingenieurslogica uit. Intensief bewoond 
en regelmatig aangepast was het aan het begin 
van de eenentwintigste eeuw echter opgebruikt.

Toch werd het Hoofdgebouw niet gesloopt. 
Het veranderde culturele moment zorgde ervoor 
dat wat eerder gezien werd als een toonbeeld 
van vooruitstrevend modernisme nu ook als erf-
goed kon worden gewaardeerd. Vandaar dat het 
bestaande gebouw opnieuw kon worden ont-
worpen, om in 2019 te beginnen aan een tweede 
levensfase. Het drastisch vernieuwde Hoofd- 
gebouw heet voortaan Atlas.

In dit boek wordt precies nagegaan wat Atlas 
allemaal overkwam. Hoe het in de jaren vijftig 
werd ontworpen en hoe het zestig jaar later nog 
eens werd ontworpen. Hoe het eruit zag en hoe 
het er nu uit ziet. Hoe het door zijn vroegere 
bewoners werd gebruikt en hoe het nu gebruikt 
gaat worden. En, ten slotte, hoe het gebouw de 
drager kon worden van een kunstwerk dat eer 
bewijst aan het beeld van de wetenschap.
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