






Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 4 De hoofd- voor Merkelbach, Karsten en Stam de rijkgevel van het begroeide binnenhoven in de woonwijkzenderge- Frankendael in Amsterdam Oost (1951).bouw met Ben Merkelbach zou later zelfs voor haardaarvoor de een oorspronkelijke varkensstal op haardoor Mien kwekerij de Moerheim te DedemsvaartRuys aange- verbouwen tot woning. Typerend voorlegde vijver Mien Ruys was dat zij de beplantingenen heplantin- rond gebouwen altijd opvatte als over-gen. gangszone tussen de architectuur en hetomringende landschap. In dit geval ont-wierp zij voor de ingangspartij van hetzendergebouw een rustieke vijver metdaaromheen rijk begroeide borders metplanten, heesters en bomen die met hunnatuurlijke grilligheid een boeiend tegen-spel boden tegen het overwegend geome-trische karakter van het gebouw. Tevenswerd op die manier de overgang naar devlakheid van het landschap verzacht, te-meer daar ook de toegangsweg gedeelte-lijk werd omzoomd door heesters. Het

ge-bouw werd op die manier door middel vande tuinarchitectuur ingebed in landschap. De architecten Merkelbach en Elling enHet Nieuwe Bouwen ^ Ondanks het feit dat er - zoals uit hetbovenstaande moge blijken - veel van hetoorspronkelijke karakter verloren is ge- gaan - heeft het zendergebouw nog vrijwelniets ingeboet aan architectonische zeg-gingskracht. Het soort opdracht, het ont-werpen van een modern zendergebouwvoor de Wereldomroep was dan ook eenkolfje naar de hand van Merkelbach enElling, die zoals de meeste architecten vanhet Nieuwe Bouwen gefascineerd warendoor de wereld van de techniek en de mo-gelijkheden van de moderne bouwmate-rialen en die zeer positief stonden tegen-over internationale samenwerking, getui-ge ook hun deelname aan de vele interna-tionale CIAM-congressen (CongresInternationnaux d'Architecture Moder-ne). Het doel van de Wereldomroep luid-de immers: 'Het kweken van goodwill voor Nederlandin het algemeen in alle delen der wereld, voor-al in de ontwikkelingsgebieden en in het bui-tenland een

bijdrage leveren tot vreedzameinternationale betrekkingen en samenwer-king met de jonge naties' Alvorens het gebouw zelf te beschrijvenis het, teneinde dit te verduidelijken, no-dig hier nog iets meer te zeggen over debeide architecten en over het NieuweBouwen waartoe zij beiden behoorden. Ben Merkelbach (1901-1960) was een 346









Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 6. Plattegrondvan de bega-ne grond vanhet zenderge-bouw. omgeving voor de werknemers.- Het realiseren van een bij het karaktervan de Wereldomroep passende, moder-ne vormgeving. Een analyse van het gebouw leert dat dearchitecten er inderdaad in geslaagd zijnom uitgaande van deze eisen een hoog-waardig gebouw op te leveren. Met rechtis hierop de al eerder genoemde stellingvan de architectenvereniging 'De 8' vantoepassing: 'De 8 IS RESULTANTE'. Hoofdopzet Merkelbach en Elling kozen om uiteen-lopende redenen voor een schijnbaar tra-ditionele en academische opzet door uit tegaan van een met behulp van blokvormigeonderdelen samengesteld, symmetrischgebouw met de hoofdas min of meer inhet verlengde van de toegangsweg, welkeuitkomt op de hoofdgevel met de ingangs-partij (Zie afb. i)^. De plattegrond (Afb 6)heeft grofweg de vorm van een T^. Depoot van de T, waarin de zenders, de trans-formatoren en de kabels zijn onderge- 35°














