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Gebouw 10.12.05
als denkbeeld
ARCHITECTUUR-SYMPOSIUM

HET GERECHTSGEBOUW

MET ONDER ANDEREN Felix Claus Cees en Diederik Dam

Programma

Hubert-Jan Henket Jaap Huisman Mark Koehler Bob
Steensma Joost Swarte Harm Tilman Herma de Wijn
 lezing Jaap Huisman (architectuurrecensent
Volkskrant en Vrij Nederland) over historische
ontwikkelingen in de architectuur van het
gerechtsgebouw
 Harm Tilman (architect; hoofdredacteur
De Architect) spreekt met George Jautze (CEO
ING Real Estate) en Wytze Patijn (architect;
voormalig Rijksbouwmeester) over JR 120 en de
nieuwe rechtbankarchitectuur
 lezing Felix Claus (architect) over de plannen
voor het nieuwe Paleis van Justitie in
Amsterdam
 lezing Sandra Spijkerman (kunsthistorica/
kunstscribent Trouw en Kunstbeeld) over beeldende kunst in gerechtsgebouwen; aansluitend
spreekt Max van Rooy (journalist) met Sandra
Spijkerman, Joost Swarte (ontwerper/beel-

dend kunstenaar) en Tony van Wechem
(rechter Rechtbank Alkmaar) over kunst in
gerechtsgebouwen
 lezing Cees en Diederik Dam (architecten)
over hun Rechtbank in Lelystad
 studenten van de TU Eindhoven geven
toekomstvisies op rechtbankarchitectuur
 lezing Robert Neugarten (filmrecensent)
over het gerechtsgebouw in de film
 lezing Hubert-Jan Henket (architect) over
De Appelaar in Haarlem
 Wytze Patijn (architect; voormalig
Rijksbouwmeester) spreekt met Marc Koehler
(architect), Bob Steensma (hoofdofficier van
Justitie in Haarlem) en Herma de Wijn
(algemeen adviseur Rijksbouwmeester) over
monumentaal bouwen

‘Het gerechtsgebouw’ kan worden gerealiseerd met steun van Technische Universiteit Eindhoven, Rijksgebouwendienst, ING Real Estate, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO),
NRC Handelsblad, Paleis van Justitie ‘s-Hertogenbosch en Verstegen & Stigter culturele projecten.

Gebouw als denkbeeld Iedereen heeft in het dagelijks leven te maken met institutionele
gebouwen. Het zijn bouwwerken die staan voor maatschappelijke taken als bestuur, zorg,
onderwijs, veiligheid en cultuuroverdracht. De architectuur van deze gebouwen weerspiegelt
de sociaal- en cultuurhistorische ontwikkelingen in de tijd waarin de gebouwen tot stand zijn
gekomen.
Om een antwoord te krijgen op de vraag hoe wisselende maatschappijbeelden de architectuur van institutionele gebouwen beïnvloeden, is de K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst
en Wetenschap in 2001 een project gestart onder de titel ‘Gebouw als denkbeeld’. Tussen
2001 en 2006 worden twaalf soorten openbare gebouwen onder de loep genomen in
publiekssymposia van een dag. ‘Het gerechtsgebouw’ is de tiende in de reeks.

Bestelbon

HET GERECHTSGEBOUW

10.12.05

Toegangskaarten
Toegangskaarten voor het symposium kosten
€ 55,–. OKW-donateurs en abonnees van
NRC Handelsblad betalen € 50,–. Studenten
betalen € 30,–. De prijs omvat het symposium-programma, koffie & thee, lunch, borrel,
een rondleiding door het gebouw en het
boekje ‘Kunst in het gerecht’.
Kaarten kunnen ook worden besteld via de
website van de K.L. Poll-stichting voor OKW:
www.klpoll.nl.

Datum
zaterdag 10 december 2005,
11.00 – 17.30 uur (zaal open om 10.30 uur;
borrel van 17.30 – 18.30 uur)
Plaats
Paleis van Justitie ’s-Hertogenbosch,
Leeghwaterlaan 8, ’s-Hertogenbosch
Informatie
K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst en
Wetenschap, 020 623 54 51,
okw@verstigt.nl, www.klpoll.nl

□ De heer/ □ mevrouw
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

e-mail

Bestelt voor het symposium ‘Het gerechtsgebouw’
kaart(en) à € 55,–
€
kaart(en) à € 50,– (OKW-donateur)
€
kaart(en) à € 30,– (student)
€
Totaalbedrag

Handtekening

€

Voor het totaal verschuldigde bedrag
machtigt ondergetekende de K.L Pollstichting voor OKW te Amsterdam tot
een eenmalige afschrijving van
bank/girorekening (invullen s.v.p.):

Datum

Deze bon opsturen naar de K.L. Poll-stichting voor OKW, Prinsengracht 583, 1016 HT
Amsterdam. Indien u het niet eens bent met de afschrijving heeft u een maand de tijd om
de bank de opdracht te geven het bedrag terug te storten.

Michel Claus fotografie, Amsterdam
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